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ভ্ামিকা 

( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 

ও আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ শ্রীসাত কড়ি মুখোপাধ্যায়, 
এম, এ, ; পি, এইচডি, মহোদস্স লিখিত ) 

পণ্ডিত ভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ২ কবিরত্ব-তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের 

981851000 0010190980101 80] 18828819600 নামক পুম্তকখানির 

নুতন সংস্করণ পাঠ করিয়। দেখিতে পাইলাম যে, নুতন সংস্কৃত শিক্ষতাঁর পক্ষে 

ইহা! বিশেষ উপোযোগী হইয়াছে । জংস্কত ব্যাকরণের দুরূহ অংশ- 

গুলিকে এরূপ সরলভাবে প্রকাশ করার ভঙ্গির জন্য পুষ্ঠকখানি 
অধিক মনোজ্ঞ হুইয়াছে। ছাত্রদিগের উপকারের নিমিভ (য সকল 
উপায় এই পুস্তকখানিতে গৃহীত হইয়াছে তাহার দ্বার। প্রত্যেক ছাই বিশেষ 

উপকৃত হইবে । 

আমার মনে হয় প্রথম শিক্ষার্থীদের যে ব্যাকরণ-বিভীষিকা প্রথনট সংস্কত 
শিক্ষার অস্তরায়রূপে অনুভব হয় তাহার কারণ চিরাচরিত ব্যাকরণ শিক্ষার 

প্রণালী | পাণিনি ব্যাকরণ রচিত হইবার পরও ভারতবর্ষের নান” প্রদেশে 
নুতন নুতন ব্যাকরণ রচনা করার যে প্রয়োজন হইয়াছিল সেইীঅনুবূপ 

প্রয়োজনের অন্করোধে নুতন করিয়া ব্যাকরণ রচনা করা অবশ্যক কয়াছে। 

দীর্ঘকাল নিরস্তর একই বিষয়ে অবিভক্ত মন:সংযোগ করা কর্গি | গ্ীট হেতু 
অল্প পরিশ্রম এবং অল্প সময়ে ব্যাকরণে স্ুৎপত্তি লাভ করা এষ অত্যন্ত 

আবশ্টঠক হইয়াছে । আশা করি বর্তমান গ্রন্থের দ্বারা সেই প্রয়োর্থঈন সিদ্ধ 

হইবে । আমি এই গ্রন্থের বল প্রচার কামনা করি । 

শ্রীসাতকড়ি মুখোপা!]র 
আশুতোষ অধ্যাপৰ 

১২1১|৫৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্তা 

কলিকাতা 
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পদ-প্রকরণ- 15165 ০: 9০০০1 

১। সুপ. তিঙস্তং পদম্-_সুবস্ত (স্থপ্+অস্ত-বিভভ্তিযুক্ত শব্খ ) এবং 
তিউস্তাকে (তিউ+অন্ত--বিভক্তিযুক্ত ধাতু ) পদ বলে। ন্ুবস্ত পদ্ঘ--রামঃ 

(রাম4+সঃ) | এইবপ-হরিহ, লত", ফলম্ উত্যাদি। তিউন্ত পদ্--ভবতি 

(ভু-লট-তি )-.এইরূপ -পচতি, অগচ্ছত কুর্যযাৎ ইত্যাদি | 

২। নাপদং শান্ত প্রযুঙ্জীত-__নাপদম্্-ন+অপদম্, অপদ অর্থাৎ 
যাহ। পদ নয়, সংস্কৃত ভাষায় তাহার প্রয়োগ হয় না। রাম, হরি, কৃষ্ণ, 

জল প্রভৃতি শব বিভক্তি-যুক্ত নয় বলিয়া! পদ নয়। সংস্কৃতে এরূপ বিভক্তি-শুন্ত) 

শবের প্রয়োগ হয় ন]। 

৩। শীব্ধ (প্রাতিপদিক বা নাম-_7939) ও ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগ 

করিয়া পদ গঠন করিতে হয় । শবের উত্তর সু, ও) জস্ প্রভৃতি একুশটি 

বিভক্তির যোগ হয় এবং ধাতুর উত্তর তি, তস্, অস্তি প্রভৃতি একশত আলশীটি 

বিভক্তির যোগ হয় । ইংরাজী বা বাংলা হইতে সংস্কছে অনুবাদ করিবার: 

সময়, প্রত্যেক ইংরাজী বা বাংলা শব্দের পরিবর্তে বিভক্তি-যুক্ত সংস্কত পদের 
প্রয়োগ করিতে হয়। * যথা-_ গণ: ৪৪-+ সুর্য, রবিং, আদিত্য, প্রভাকরঃ, 

ভাঁহুঃ, দিবাকরঃ, বিভাকরঃ ইত্যাদি | গৃখু:৩ হ1০০০--চন্দ্রঃ, শশধর:, হিমাংশু:, 



? ৪৬95৮ ]ণা। 00017205270 & ই ত) 18 971487501 

ইন্ুঃ, বিধুঃ, নিশাপতিঃ ইত্যাদি । ' এইরূপ বাংলায় বলা হয়--জল, সংস্কতে 

--জলমৃ, তোয়য্, সলিলম্, বারি ইত্যাদি । 
[7179 ১৮10000001৮ 1075252 80 015109150915 ৮ ইংরাজীতে কখনও 

কথনও 1)5:5 ও [€ বনাইয়া 5957.05 আরম্ভ করিতে হয়। এই সকল বাক্যে 79 ও 

[-এর কোন অর্থ নাই বলিয়! সংস্কতে ইহাদের অনুবাদ করিতে হয় না । যেমন--(9) 7১6০ 

7৪9 ৪. 1505 81050. 1901৪ জনকে| নাম রাজা! আলীৎ। এন্থলে [1১51৩-এর অনুবাদ 
তত্র লিখিলে ভুল হইবে । এইরূপ--(1) 1015329-বৃষ্টিভভবতি | (2) [619 501108 10-- 

অধুন! বসন্ত কালঃ | 

৪ | সংস্কৃত ভাষায় পদ পচ প্রকার | যথা-_বিশেষ্ত, বিশেষণ, সর্বনাম, 
অব্যয় ও ক্রিয়!। 

বিশেষ্য-নরঃ | বিশেষণ _সুজ্দরঃ নর: | জর্ববনাম-_-অয়ং সুন্দর: 

নর: | অব্যয়-_অয়ম্ এব সুন্দরো নরঃ | ক্রিয়া অয়ম্ এব জুন্দরে! নরো 
যাতি। 

৫€| বাক্য (5০9৫০১০০)__-যে সকল পদ দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে 

প্রকাশিত হয় সেই সকল পদের সমষ্টকে বাক্য বলে । যথা 2-- 

(১) গাবঃ ক্ষেত্রে চরন্তি | (২) চন্দ্র গগনে ভাতি। (৩) বৃদ্ধ! নদীং 

যাতি। (8) ছাত্রো ব্যাকরণং পঠতি | (৫) শিশুশ্চন্দ্রং পশ্যতি। 

এই পাঁচটি বাক্য, কারণ ইহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা এক একটি মনের 

ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে।* 

৬ প্রত্যেক বাকো ছুইটি অংশ থাকে, একটির নাম.উদ্দেশ্য (30১1০০6) 

ও অপরটির নাম বিধেয় (6:591০96০) | যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিছু বলা 

হয়, তাহার নাম উদ্দেশ্ট এবং উদ্দেশ্বের বিষয়ে যাহ1 বলা হয়, তাহাকে বিধেয় 

ক্বাক্যং স্তাদ্ যোগ্যতাকাজ্জা সতিযুক্ত; পদোচ্চয়ঃ,_যোগ্যতা, আকাজ্গা ও আঁসতিযুক্ত 

পদসমূহকে বাক্য বলে। (৯) যোগ্যত1 পরস্পরের সহিত অর্থের সঙ্গতি, (২) আকাজ্গা_ 

ভানিষার মত কোনও বিবয়ের অন্তিত্ব, (৩) আদত্ি (6:০য%1010) -_অর্থৰোধের সহায়ক 

পদসমুহের পরস্পর সন্নিকর্ষ। 



শটে 

বলে। যথা-_সুর্যাঃ উদেতি--এখানে স্ুু্যকে উদ্দেশ কবিয়৷ কিছু বলা 

হইতেছে, এইনন্ “সুর্য উদ্দেষ্ট্ট এবং কি বলা হইতেছেউদদেতি 

( উঠ্রিয়াছে ), এইজন্ত "উদেতি, বিধেয়। 

41710-705 

৭| 4) 41) 1]1)0 এই ঠিনটি &:0009 ঈংবাজী হইতে সংস্কতে অনুবাদ 

কশিবার সময় সাধারণত: ৮৮০16 বাদ দিরাই অনুবাদ কবিতে হয় ॥ যেমন--- 

4 1095--বালক?, 410 &২৪-রানভত১ 10009 ৪০ -াচুর্যযত) 10176 £0001-- 

চন্দরঃ | 

৮ | কথন কখন চিৎ-প্রত্যগ্নান্ত কিম্ শব্খ দ্বারা ৪/1০1০-এর অনুবাদ 
করা হর । 48 221) _কশ্চিৎ নরঃ, &0 010 1090-- কাশ্চং বৃদ্ধো নব2 | 

৯। কখন কখন “এক' শব্ধ দ্বারা ৮৪৭৩-এব অনুবাদ কবা হয় | যখা__ 

/ 0০৮ এক: সারমেঘ2, 47 88৪--এক: রাসভঃ। 

১০। কখন কখন ইপূম্ ও অদ্রস্ একের সাহায্যে "শুখ।৩, এই 8106 
এখ অঞবাদ করা হন। যখা, 1009 8০৮০)৮--অযহ ভৃতাঃ, 1010 1001)--- 

অমৌ নর5, ০ 610-- ইয়ং বাণিক]। 

7১১০) -]] 

বিশেষ ০৯, 
যাহা দ্বারা জাতি (188), দ্রব্য (67)1138)), গুণ (৫591115), ব্যক্তি 

(00050) ও ক্রিরা (০9৮০2) বুঝায তাখাকে বিশেষ্য বলে। যথা- 

(১) জাতিবাচক বিশেষ্য--মন্ষ্যঃ, পশুঃ, পর্দী | (২) জ্রব্যবাচক বিশেষ্য 
_বাধুঃ, জলম্, স্বত্তিকা। (৩) গুণবাচিক বিশেষ্য--লঘুত্বম্, মাধু তা, বৈর্যম, 

সৌন্দর্ধ্যম্। (8) ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য-রামঃ, শ্যাম: হরিত। (৫) ক্রিয়।- 
বাচক বিণেষ্য--গমনম্, ভোজনমৃ, শয়নম্। 

প্রয়োগ 2৫) বন্ুঃ পশ্ডঃ বনে বসতি | () শাতলো বামুর্বাতি। (2) 

পামে। দশরথন্ত জ্যেষ্ঠ: পুত্রঃ। (1৮) দিব! শয়নং ন কুষ্যাৎ। 
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বিশেষ্য ও বিশেষণের সমন্বয় 
(050190010০6 4১)9০৮০ 21001 ০219) 

১। সংস্কৃতে বিশেষ্য পদের যে লিজ, যে বিভক্তি ও বচন হয়, বিশেষণ 

পদেও সেই লিঙ্গ, সেই বিভক্তি ও সেই বচন হয়। যথা :_লিজভেদে:- 
জুন্দর;ঃ নরঃ, সুন্দরী নারী, সুন্দরং কুন্জমম্। বচনভেদে-_মধুরং ফলং, 

মধুরে ফলে, মধুরানি ফলানি। বিভক্তি-ন্েদে- বৃদ্ধ; নরঃ, বৃদ্ধং নরম্, 

বৃদ্ধেন নরেণ, বৃদ্ধায় নরায়, বৃদ্ধা নরাৎ, বৃদ্ধস্ নরস্য। বৃদ্ধে নরে, হে 

বৃদ্ধ নর। 

ব০০- ইংরাজীতে লিঙ্গ, বচন কিংবা! বিভক্তির ভেদে বিশেষণ পদের 

কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন--]. 4 10980019] 0০5. 9. & 0980619] 

1], 3. & 0698800ি] 106] 4, ছ০ 0০806] 10195. 5 

[39800] 01:98- সর্বত্রই 9৫৪০০]. কিন্তু সংস্কৃতে--]. অুন্দরঃ বালক?! 

2. সুন্দরী বালিকা । 3. জুন্দরং কুস্থমম্। 4 সুন্দরৌ বিহগৌ! ৮. 
জুন্দরাঃ বিহগ[2। 

০০১ বিশেষম্য হি যল্লিঙ্গং বিভক্তি বচনে চযে। 

তানি সর্ববাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেত্বপি ॥ 

| অজহঙ্লিজ--(হ1+ শতৃ-জহৎ ; ন জহৎ-অজহৎ ; অজহৎ4-লি 
--অজহলিঙগ )। [ন জহাতি লিং যৎ--তৎ অজহল্লিলম্ অর্থাৎ যে সকল শব্ড 

লিঙ্গ ত্যাগ্রকরে না|] ূ 

প্রমাণ, শরণ, পূব, স্থান, ভাজন, আম্পদ, প্রাত্র, কারণ, মুল নিদান এই 
শবগুলি প্রচলিত 'নজহুল্লিক্-শব্দ । ইহার! বিধেয় বিশেষণুরূপে ব্যবহৃত হষ্টলে 

ইহাদের বিশেষ্য যে লিঙ্গই হউক না কেন এগুলি কিন্তু সূ্ব্বদ! ক্লীবলিঙ্গই থাকে 

উদদেশ্ঠের বিভক্তি অ অনুসারে ই ইহাদের বিভক্তি হয়। বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি » শক 

অহ্হলি হয়। কখনও স্ত্রীদিজগ বা ীবলিঙ্ হয় না, লতা স্রীলিঙ' বাতীত 



খ0০- 

অন্ত লিঙ্গ হয় না। অজহল্লিঙগ শব্দও বহুব্রীহি সমাসে অপ্রধান হইলে বিশেষণ 

রূপে যেকোনও লিঙ্গে বাবহৃত হইতে পারে । যথা--অনন্যশরণ: বালকঃ, 

অনন্তশরণ। বালিকা, অনন্যশরণম্ অপত্যম্। শরণ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ হইলেও 

এস্থানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। 

০১ উদ্দেশে চ বিবেয়ে চ বিভক্তিস্ত সমাভবেৎ। 

কদাচিজ্জায়তে তত্র বৈষম্যং লিংগ সংখ্যয়ো ॥ 

প্রয়োগঃ(১) বেদ; প্রমাণম্। (২) ছূর্গ। শরণম্। (৩) সম্পদঃ 
আপদাং প্ম্। (৪) ওণাঃ পুজান্থানম্। (৫) বন্ধুঃ প্রীতিভীজনম্। 
এইরূপ--(৬) বিবাদ: অনর্থস্য খুলম্। (৭) লোভঃ পাপস্য কারণম্ । 

(৮) অমিতাহারঃ রোগাণাং নিদীনম্। (৯) রাজা হুর্বলম্ত বলম্। (১০) পুত্রঃ 

(েহপাত্রম্। 

অন্যান উদ্ধাহরণ 
() অবিবেকঃ পরমাপদীং পদম্ (কি)। (1) সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণম্ 

(মে) 1 (1) অযথ! বলম্ আরন্তেো নিদ্রানং ক্ষয়সম্পদ (শি) (1) 

এতদ'কর্্য দেব প্রমাণম্ (কা)। (৮) আপদং ত্বমূু অসি সর্ধব- 

সম্পদাম(কি)। 

155:619856 ] 

17707051016 62049 1907891016 ১০ 

48515100159 0105 75. . 2, 01580 81615 35 205 00800054৪৯০ 

9৮91:05, 5, /101560 9০59, 6, 4৮ ০010 1080, 7. 09000 ৮/910)60, 8, 101 

&০০০৫ 10053 9. ৬/6৪]. 01011901617, 10. £ 1918৩ 18170, 

ঢ3.:150056 10186 1000৪ (ধাব.), 2,105 50585131095 €ভাতি ), 3,209 

১002. 17829 (উদ্দেতি ). 4. 1176 ৬1700 ৮1০৬9 (বাতি). 5, [6 £81759, 6, 

[0626 ৪3 ৪. 1100 1780)90 77811901)81)019+ 75 1[17915 57515 09 50915 1 086: 

৪] 8০110751619 ৪. 651200015 2 0015 ড11186, 95110529195 100 070 1 005 10025 

10. [515 আ95 00 আ৪১৪০ 2099 000 
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বচন 21061 

১। যাহ! দ্বার! পদার্থের সংখ্যা বোধ হয়, তাহাকে বচন বলে । বিশেষ্কের 
তিনটি বচন (87006) আছে | একটি বুঝাইলে একবচন (920%0187 

001১9: ), তুইটি বুঝাইলে দ্বিবচন (1)581 [201১91), এবং দুই-এর অধিক 

বুঝাইলে বন্ছবচন (21071 1070০) হয় | যথ1 ১-- 

নরঃ (4 1097), নরৌ। (]দ০ 10761), নরাঃ (0197), কিন্তু ইংরাজীতে 

দুইটি বুঝাইলেও বহুবচন (7910:21 0910109)-এর প্রয়োগ করিতে হয় ; 

কারণ, ইংরাজী ভাষায় 82076. দুইটি 317001]77 100101097 ও [১1019] 

1001771997, যথা-:4& 7014- খগও। ০ 01৭-খগোৌ) ট05-খগাঃ | & 

০0/- ধেন্ুঃ, এছ0 9০৪ -ধেনু, 0০৪--ধেনব, &  201ট-ফলম্, 

থাড [01৮8--ফলেও মাহ0168--ফলানি | 

২। অপ.-ন্মমনস্-সমা-জিকভা-বর্ষাণাং বন্ছত্বঞ্চ। দারাক্ষতলাজা- 
মূনাং নহ্ত্ব্ক-_অপ্ (জল), আ্রমনস্ ( পুষ্প ), সম (বৎসর), সিকতা! (বানুকা।, 

বালুকাময় ভুমি ), বরা (বৃষ্টিকাল ), দার (স্ত্রী), অক্ষত (আতপ চাল), জাজ 

(খই ), অস্ত্র (প্রাণ ) ও প্রাণ (জীবন ) শব নিত্য বছবচনান্ত | 

প্রয়োগ £--(১) অঞ্স্, পল্লানি ভায়স্তে। (২) যত্বেন দ্ারান্ রক্ষেৎ। 
(৩) একদা বর্ধাস্ত্ব মহতী স্বষ্টর্বভুব-_(হি)। (৪) জিকতাস্্র হংস! বিচরস্তি। 
(৫) পুরোহিতাঃ অক্ষতান্ বিকিরস্তি। (৬) প্রাণা যথাত্বনোভীষ্টা ভুতা- 
নামপি তে তথা (হি) । 

৩। অঞ্গরস্ (অপ্পরা) ও জলোৌকস্ (জোক) এই ছুইটি শব্দ বহুবচনে 

ব্যবহৃত হয়। নাম বুঝাইলে 'অপ্পরস্ শব একবচনেও প্রযুক্ত হয় । যথা 
আসীৎ মেনকানাম্ী কাচিৎ অপ্সরা: | 

৪। পুংসি গৃহাশ্চ গুহ শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইলে নিত্য বহুবচনাস্ত 

হয়। যথ।--এই আমার বাড়ী--ইমে মম গৃহাঃ | 

প্রয়োগ--ততব্রাগারং ধনপতি গৃহান্ উত্তরেণান্মদীয়ম্ (মে) 



বঘ 0817370 

৫। অম্মদে! দয়োশ্চ। সবিশেবণত্ত প্রতিষেধঃ--অস্মচ্ শব্দের 
কোন বিশেষণ না থাকিলেও একবচন ও দ্বিবাচন স্বলে বিকল্পে বছবচন হয়। 

যথা--অহং গচ্ছামি, আবাং গচ্ছাবঃ, এস্বলে--বয়ং গচ্ছাম: | 

বিশেষণ থাকিলে বহুবচন হয় না। যথা--ছুর্বলহ অহং গচ্ছামি, এস্থলে 

তুর্বলাঃ বয়ং গচ্ছাম: এরূপ হয় না । 

৬। যুঝ্সদে। গুরুবিশেবণন্ত গুরু এই শব বিশেষণ থাকিলে 
যুশ্দ শব্ষের উত্তর একবচন স্বলে বিকল্লে বছবন হয় | যথা-ত্বং মে গুরু: 

এস্বলে ষুয়ং মে গুরবঃ (আপনি আমার গুরুদেব )। 

৭। অন্যত্র চ গৌরবে- গৌরব বুঝাইলে একবচনের পরিবর্তে প্রায়ই 
বহুবচন হইয়। থাকে । যথা--(১) গুরবে। মাং সমাদিশস্তি। (২) ভবন্তশ্চৈ- 

তাদ্বশ! ধর্মজ্ঞ। যৎ মাম্ অতিথিং হত্তম্ উদ্যতা: (হি )। 

এইবপ- ভগবন্তঃ শঙ্করাচাষ্যাঃ, গুরোঃ শ্রীচরণেযু নিবেদনম্ ইত্যাদি । 

৮ প্রদেশবাচক শব্ধ সকল প্রায়ই বছবচনে প্রযুক্ত হয় । যথা-- 

গতোহহং কদাচিৎ কলিঙীন--02০9 [ দা 6০ 606 [01009 07 

191178, এইরূপ ১ 

গ্রয়োগঃ--(১) এষ পন্থাঃ বিদর্ভাণামসৌ গচ্ছতি “কোশলান্: (ম)। (২) 

দময়স্তি! নলো নাম 'নিষধেষু' মহীপতিঃ (ম)। (৩) আমীনমদ্রেযু ধর্মাত। 

রাজ! পরমধান্সিক£ (ম)। (৪) তখৈবসীদ্ “বিদরভেষুঃ ভীম়ে] ভীম-পবাক্রমঃ (ম)। 

(ক) প্রদেশবাচক শবের সহিত “দেশ' “বিষয়' প্রভাতি শব্দের সমাস 

হইলে একবচন হয় | যথা--(১) অস্তি মগধদেশে পাটলিপুত্রং নাম নগরম্। 

২) কলিঙ্গবিষয়ে যক্ঞস্বল নামধেয়ং নগরং আসীৎ। 

৯। কোন লোকের বংশ কিংবা পরিবার বুঝাইলে, তাহার নামে 
বহুবচন প্রযুক্ত হয় । যথা, রঘুণাম অন্বয়ং বক্ষে 81081] 09৪01১9 6)৪ 

£০979০10£5 ০: ৮০ 1909 0 7১281). 



৪ ৪৬ব৪ছযার্না। 00147091710] বা) 79819181101 

১০। আশ্ষিনৌ (অস্বিনীপুক্দ্ব়), দম্পতি, জায়াপতি, জম্পতি, 
(স্্রী-পুরুষ-_105808200. &00 ৮৮16) এইগুলি কেবল দ্বিবচনে প্রযুক্ত হয় । যথা 

--(১) অশ্বিন স্বহি, তৌ দেবভিষজৌ খ্বাং চক্ষুত্মন্তঃ কর্তারৌ-_(ম)। (২) 
তো দম্পতী বশিষ্ঠশ্য গুরোর্জপ্মতুরাশ্রমম-_-(র) | (৬) কত্মিংশ্চিদ্ বনোদেশে 

চটকদম্পতী প্রতিবসত:--( হি )। 

১১। একশেষ নি্পন্ন পদগুলি দ্বিবচনে ব্যবহৃত হইয়া কখনও কখনও 

একজাতীয় একটি স্ত্রী ও একজন পুরুষকে বুঝায় । পিতরৌ (73219068), 

শ্বশুরৌ (89৮00747025 800. 0109061710-19জ), ভ্রাতিরৌ (73000898009 

918897) প্রয়োগ জগত পিতরো বন্দে পার্ববতী-পরমেশ্বরৌ (র)--যু ৪৪1069 

10709619000 18110685787) 61১9 19819106801 6170 010159789, 

১২। “উভ্ভ+ শব্দ ছ্বিবচনে ব্যবহৃত হয় | যথা) উভৌ রামলক্ষ্মণো। 

বনং জগ্জতুঃ | (২) উভোৌ রামন্য সদ্বশৌ--(রে)। 

১৩। উভয় শব কেবল একবচনে ও বছুবচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

যথা-উভয়ে। মণি (3০8৮, 9 £908 )। (২) উভয়ে দেবাসুরাঁঃ সমুদ্রং 

মমন্থ,ও | 

১৪। সমাহার দ্ন্ঘ ও সমাহার ছ্বিগ্ড সমাস নিম্পন্ন পদ সকল সর্ববদ। 
একবচনে ব্যবহৃত হয় । যথা _পাণিপাদম্-_1727009 200 £৪৩৮. ভয়েন মম 

পাণিপাদং কম্পতে | ব্রিভুবনম্--111799 ০0:10. প্রিভুবনে রামেন মমে। 

বীরে। নাস্তি। 

১৫। এক শব একবচনান্ত। যথ।--একঃ সিংহ (029 110) ; কিন্ত 

“কেহ কেহ” (৪০:০৪) অর্থে বুবচণাভ্তও হয় । যখা- একে বদস্তি--9০79 

88, | 

১৬ দ্বিশব্দ দ্বিবচনাস্ত। যথা--ছে৷ নরোৌ, হে ফলে, ছে স্বিয়ো। 

১৭। ত্রি হইতে অষ্ঠাদশন্ পর্য্যস্ত সংখ্যাবাচক শব্দ সকল বহুবচনাস্ত। : 
যথা-_ব্রয়ো বালকাঃ, চত্বারি পুস্তকানি, সপ্ত নার্্যঃ, নব মানবাঃ 
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১৮। উনবিংশতি হইতে যাবতীয় সংখ্যাবাচক শব্দ কেবল একবচনে 
ব্যবহৃত হয়। ইহারা বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

যথা--বিশেষণরূপে-বিংশতিঃ পুরুষা; (56065 1057), অশীতিঃ ফলানি 
(101610৮5 2919৪), শত স্ত্রিরত (:& [000000. ৬010017), 

বিশেষ্যবূপে- পুরুষাণাং বিংশতিঃ ; স্ত্রীণাং ত্রিংশৎ ; বৃক্ষাণাং শতম্। 
সগুতির্দানব1 অভিযুক্তাস্তেষাঞ্চ কেবলং বিংশতির্দ্ডিতাঃ অভবন্--3৪৮9০৮ 
2101) ০1 8,00109090 1900 01017 91৮৮ ০01 0910 ৮976 1)01)191194-- 

এখানে “রপ্ততি' বিশেষণ এবং “বিংশতি' বিশেষ্য | 

বি. 73. কিন্ত আবৃত্তি বা (দ্বিগুণিত বা বন্থুগুণিত অর্থে যেমন ছুই 
কুড়ি, তিনকুড়ি ইত্যাদি) বুখ।ইলে বিংখতি প্রভৃতি শব্ধ দ্বিবচনাস্ত ও বহুবচণাস্ত 

হয় । মথা-নারাণাং দ্বেবিংশতী (9 ৪০০০ ০0 1797), ভিজে বিংশতয়ো 

গবাম্ (00099 8০91৪ 96 ০০9৬3). এইকপ-ছ্বে শতে জ্ত্রাণাম্, ত্রীণি 

পহআণি ফলানাম্ ইত্যাদি | 

১৯। ছয়, দ্বিতয়, যুগল, যুগ” ছ্ন্, মিথুন, যুগা প্রভৃতি শবগুলি 
দ্বিত্ববোবক হইয়াও (এক জোড়1--০০091216, 7১৪) একবচনে ব্যবহৃত হয়। 

যথ।--(১) ততঃ প্রবিশতি নদীদ্বয়ং তমসা মুরল] চ (উ)। (২) ছাত্রদ্বিতয়ং 

গচ্ছতি | (৩) মম সুন্দরং বস্ত্রযুগলং বর্তৃতে । (৪) অহং সরশ্বত্যাঃ পদযুগং 

বন্দে। আবার পৃথক্ পৃথক অনেকগুলি 781 বুঝাইলে বহুবচনও হইতে 

পারে । যথা-“মৃগঞ্ধন্দানি' (0195 0০81)168 0? 096.) | 

২০। ত্রয়, রিত্তয় (তিন সংখ্যা বুঝাইলেও), চততুষ্টয়, চতুক্ষ (চার সংখ্যা 
বুঝাইলেও), পঞ্চম (পাঁচ সংখ্যা বুঝাইলেও), বর্গ, গণ: সমূহ প্রভৃতি শব্দ 

(বহু সংখ্যা বুঝাইলেও ) একবচনান্ত হইয়] সমষ্টি বুঝায় | যখা--মাসব্রয়ম্, 

বর্বত্রিতয়মূ, বেদচতুষ্টয়মূ, দিনচতুকম, বাণপঞ্চকম্। 

(১) ছাত্রবর্গঃ পঠতি | (২) বিপ্রগণঃ গচ্ছতি। (৩) পশু-সমূহঃ বিরতি । 

4৩) শিলুত্রয়ং ক্রীড়তি। . (৫). ফল-চতুষয়ং বিগ্াতে। 
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অনেকগুলি সমষ্টি হইলেও বহুবচন হইতে পারে । যথা-_“মুনিগণাঃ-__ 

11917 00175 0৫ 80,268. | 

২১। কতি (707 07879), যতি (5৪ 1087) ), তি (৪০ 10081) ) 

এই তিনাট শব্ধ নিত্য বহুবচনাস্ত (8158৪ 1011), যথা__-কতি ভবতঃ 

পুব্রাঃ--০দা 208) ৪023 0099 051? যতি বালিকা; ততি গ্ৃহাণি-_ 

101)919 215 &8 00817 1)05599 8৪ 00619 019 গান, 

[72%5101565 2 

2006-40-৮১ 0. বা, ইংরাজীতে 850 ও ০: এই ছুইটি পাদছয়ের মধ্যে বদে। 

কিন্তু সংস্কৃতে “চ* "বাঁ" প্রত্যেক পদের পরে ব! ছুইটি পদের শেষে বসে। যেনন-__2১৪/০৪ 27৩ 

9177908স্রীমশ্ড হ্যামশ্চ, রামঃ শ্টামশ্চ | 9009 ০: 17911 রামো। হরির, রামো 

হরির্বা। 

1. 170791066 67৮0 19079717746 : 

[২9105 8170 91958107190 970 15405080161 81070 00001)61161706 2170 

005০9), 03:00061 81709150915 ০000 98000 800. 10) 101000615 18109) 

1.91551300917 010 1)91809৯ [8115য1) 1:20159)5 2790 55010109,11)5 500 2100. (01১০ 

0১০০, 1৬907 904 10699557890 ০01719019২1, 11911 01: 17819, 1001£0 ০2 

২৪089, 261) 20 06250 5111 15 (মনিব্ন্তি ) ৮০৭. 900 1 9177 1650100117৩ 

(0:50 220. 05 01561791111 681 ০ ( পতিষ্যতহ ), 

2." ০07760% £6 19110৮5%7 867£21,0৫৭) 0870 76080188 :-_- 

1, বিপ্রগণাঃ গচ্ছতি। 2" খালিক লাজং বিকিরতি। 3. ছ্বাবিংশতয়ঃ গাবঃ তৃণানি 

খাদত্তি। 4. মম বনচতুষটয় বিগ্ন্তে। 5, অগ্রিনে ্ র্গে বসতি। 

শিষ্ট প্রয়োগগুলি স্মরণ রাখা উচিৎ । দ্বন্ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং সমাগম প্রার্থনয়। 

পিনাকিনঃ। (কুমার ) 

সম্ভীগ্যোপবশাদ্ অমং সমুদদিতঃ সর্ব গুণানাং গণঃ। (রত) 
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লিঙ্গ_0০0461 

সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার । যথা- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলি্গ ও ক্লীবলিঙ্গ ৷ 

সংস্কতে কোন্ শব্দের কোন্ লিঙ্গ হইবে, তাহ নির্ণয় করা সহজ নহে । কারণ, 

সংস্কৃতে শবের অর্থ দেখিয়া! লিঙ্গ নির্ণর করা যায় না। দার, ভার্য্যা ও কলত্র 

__এই তিনটি শব্ের অর্থ স্ত্রী (৮10ি ), কিন্ত দার শব্দ পুংলিজ, ভার্ষ্যা শব্দ 
স্্ীলিঙ্গ এবং কলাত্র শব্দ ক্লীবলিজ । 

পুংলিঙ্গ_195০51706 05618061 

১। পুংস্তে সভেদানুচরাঃ সপর্্যায়াঃ স্থরাস্থরী3_ 
সাধারণ ও বিশেষ স্বর ও অস্ুরবাচক শব এবং তাহাদের অন্নুচর বাঁচক 

শব্ধ সকল পুংলিঙ্গ | যথা, সাধারণ স্ুরবাচকঃ_-অমরঃ, নিজ্জরঃ, দেব, 

ত্রিদশ:, বিবুধঃ, সুরঃ | কিন্ত স্ুরবাচক দেবতা শব স্ত্রীলিজ, দৈবত শব 

পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ | 

বিশেষ স্ুরবাচক 3 শল়্ু:, ঈশঃ, পশুপতিঃ, রুষঃ, বিষুইঃ, নারায়ণ? 
প্রভৃতি । অুরান্ুচরবাচক 2- নন্দী, মহাকাল:, জয়2, বিজয়: প্রভৃতি । 
সাধারণ অন্ুরবীচক £- দৈত্য, দাঁনবঃ, অস্থুরঃ প্রভৃতি । বিশেষ 
অস্ুরবাচক £__বলিঃ, নমুচিঃ প্রভৃতি । অস্ুরানুচরবাচক 2 কুম্বাণডঃ, 
মুণ্ডঃ প্রভৃতি । 

২। ন্বর্গবাগাদ্রি-মেঘান্বি-দ্রু-কালাদি-শরারয় 
স্বর্গ, যাগ (যক্জ), অদ্রি (পর্বত), মেঘ, অন্ধি (মুত্র), ক্রু (বৃক্ষ) কাল 

(সময়), অসি (খড়গ), শর (বাণ), অরি (শক্র), এই সকল শব্দ এবং ইহাদের 

পর্য্যায়বাচক শব সকল (95750175298) পুংলিঙ্গ | যথা-- 

স্বগঠ (0789৮৪)---নাকত, ত্রিদিব, ব্রিদশালয়ঃ, সুরলোক: | 
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1855০990025 :-(ক) তো, স্তিয়াম্_-স্বর্গবাচক হইলেও দিব ও ছ্ৌ 
শবা স্ত্রীলিঙ্গ। ৰ 

(খ) ত্রিপিষ্টপং নপুংসকে _ ত্রিপিষ্টপ (0959০) শব ক্লীবলিঙ্গ | 

(গ) স্বরব্যয়ম--স্বর (7০95০) শব অব্যয় | 

যাগঃ (১৪০71999)--যজ্ঞ2, অধ্বরঃ, মথঃ, ক্রতৃত। 

অদ্রিঃ (21991687)--পর্ববতঃ, গিরি, অচলঃ, শৈল, মহীধর, ভুধরঃ | 
মেঘ; (01০9)--ঘন:, জলদঃ, নীরদ:, ধরাধর2, জলধর, বারিদঃ, 

অনুভূত, জীমৃতঃ | 

(ক) অন্্রংনপুংসকম্--মেঘবাচক হইলেও অল্র (৩1০9) শব ক্লীবলিঙ্গ | 

অনি: (116০ ৪৪৪)---সাগরত, রত্বাকর:, পারাবার:, জলধিঃ, বারিধিঃ, 

সিন্ধুঃ, যাদঃপতিঃ, সরিৎপতিঃ, অর্ণব£, উদধিঃ, জলনিধিঃ| দ্রেডঠ (০০) 
বৃক্ষ:, তরুঃ, পাদপঃ, বিটগী ( বিটপিন্), ত্রমত, শাখী ( শাখিন্ 1 গুণিন্), 
মহীরুহঃ | কাল (790০ )-__-কালঃ, সময়ঃ | অসি (91070 )--খড়গঃ, 

কপাণঃ। শরঃ (:০৮)--বাণঃ, আশুগ:, বিশিখঃ, মার্গণ:, পত্রী ( পত্রিন্ 
1 গুণিন্); কিন্ত-_শরবাচক ইধু শব পুংলিক্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। অরিঃ 

(00005)-_রিপু, অমিত্রঃ, সপত্বঃ, বিপক্ষ2, দনুযুঃ) শক্রঃ, অরাতিঃ, বৈৰী 

€ বৈরিন্ 10০ গুণিন্)। 
৩। কর-্গত্ৌষ্ঠ-দোর্দস্ত-ক্ট-কেশ-নখ-ভ্তনাঃ--কর (রশ্মি, রাজস্ব 

ও হস্ত ), গণ্ড, ওষ্ঠ, দোঁস্ (বাহু), দত্ত, ক। কেশ, নখ, শুন_-এই সকল 

শব এবং ইহাদের পর্যায় শখ সকল পুংলিঙ্গ । যথা 

কর; (8০৮ ০£116৮৮)--কিরণ$, ময়ুখত, অংশুঃ, রশ্মি | 
গড: (0,90-_-কপোল:ঃ | ও: (1519)--অনর2, দস্তচ্ছদ", রদনচ্ছদ: | 

দো: ( দোঁস্_-/0 )- ভুজ$, বাছঃ | দত্তঃ (09০৮, )--রদন:, দশনঃ, 

রদঃ। কণ্ঠঃ (9০৮)--গলঃ| কেশ: (781)- চিকুর£, কুস্তলঃ, মর্ধাজঃ, 
রব ঘ্গ-নাক-ব্রিদিব-ত্রিশীলয়াঃ। 
হরলোকো1 ভৌদিবে। ছে স্ত্িযো বলবে ত্রিপিষ্টপম.॥ 
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কচঃ, শিরোরুহঃ | নথ: (11)--নখরঃ, পুনভবঃ, কররুহ2 | স্তন: (31986) 

_-পঁয়োধর, কুচঃ | 

(ক) দ্বীধিতিঃ ক্স্িয়াম্-_কিরণবাচক হইলেও দীধিতি শব ভ্্রীলি্গ | 

81 অহ্ঞাহস্তাঃ--সমাস-নিপন্ন (অহন্ শব্ধ স্থানে) “অহ ও 'অহ- 
ভাগান্ত শব্দ পুংালঙ্গ । যথা পুরববাহু:, পরাহ্ঃ, মর্ববাহৃ, মধ্যাহ্নঃ, সায়াহ্ছঃ | 

অহভাগান্ত-_ একা হঃ, দ্ব্যহঃ, ব্র্যহঃ, পরমাহ2 | কিন্ত “পুণ্যাহ' শব্ধ ক্লীবলিঙ্গ। 

যথা--পুণ্যাহম্। 

৫। রান্রান্ত।ঃ. প্রাগঅংখ্যকাঃ--সংখ্যাবাচক ভিন্ন অন্ত শব্দের 

পরস্থিত মমাস-নিম্পন্ন বাত্র-ভাগান্ত (রাত্রি শব্দ হইতে ) শব সকল পুংলিঙ্গ। 

যখা-অহোরাত্রঃ, সর্বরাব্রঃ, মধ্যরাত্রঃ | 

ব. 7.-বাত্র শব্ষ সংখ্যাবাচক শব্ধের পরবর্তী হইলে ক্লীবলিঙ্গ হয়। 

যখা--একরা ত্রম্, ছিরাত্রম্, পঞ্চরাত্রম্,সপ্তরাত্রম্ ইত্যাদি | 

৬। ক-ষ-ণ-ভ-ম রোপান্তীযস্তদন্তীঃ _অকারাস্ত শবঝের আকারের 

পুর্বেব যদি ক, স্ব, ণ, ভ, ম ও বু থাকে তবে সেই সকল শব পুংলিঙ্গ হয় । 

যথালোক:, অকঃ, রোষঃ, দোষঃ, তুষ:, কণঃ, গুণঃ, বৃষ, গর্দিভঃ, ধূমত, 

সোমঃ, শীকর:, সমীরঃ | 

[20551900105 :-_চিবুকম্, অংশুকম্, পীযুষম্ ( অস্বত ), পুরীষম্, খণমূ, 

তৃণম্, গর্ণম্, কুস্ুমম্ জঠরম্ , উদরম্, শরীরম্। 

৭। প-খ-ন-য-স-টোপীত্তাঃ_প, থ, ন, য, স কিংবা ট, যে সকল 

শবের অন্ত্যবর্ণের পুর্ব থাকে, সেই সকল প্রায়ই পুংলিঙ্গ | যথা--যুপ:, ধূপত, 

অর্থ, রথঃ, নাথ, শপথঃ, ফেনঃ, ইনঃ (সূর্য্য ); জন, হয় ( ঘোড়া ), রয়ঃ 

( বেগ), রসঃ, বায়স, কীটঃ, পট (৬ ০1০৮), ঘট । রা 

7০896959 :__পাঁপষ্, রূপম্, সমীপম্, 'শপপম্' (ফাস ), -জসম্ 
. ছানা.) ভুবনম্,,সোপানম্, ইন্দ্রিয়ম্, উত্তরীয়ম্, মানমম্, সাহসমূ, মুকুটম্, 

কিরীটম। 
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৮1 ঘঞ্কলত্তাঃ--ঘঞ ও অল প্রত্যয়াস্ত শব সকল পুংলিঙ্গ । যখ, 

ছাএ, --লভ7ঘএঞ -লাভঃ, প£.7ধঞ্.পাক:, এইরূপ--ত্যাগঃ, বাস, 

পাঠঃ, পাশঃ | আল. জি+ অল্্-জয়ঃ, বি-নী4অল্-বিনয়ঃ | 

ঘ. 3.--ভয-মুখ-বর্ধপদানি-নপুংসকে- অল্ প্রত্যয়ান্ত হইলেও ভয়, 
মুখ, বর্ষ ও পদ এই কয়েকটি শব ক্লীবলিঙ্গ | যথা-_অন্মিন নগরে তশ্করেভ্যো 

ভয়ং ন বিদ্কতে। 

৯। নউন্তঃ_নঙ (ন) প্রত্যরান্ত শব্ধ সকল পুংলিঙ্গ। যথা-_বত্ 

(যত নউঙ) এইরূপ, প্রশ্নঃ, স্বপ্রঃ। 

(ক) যাচ্ছ! ক্তিয়াম্_নঙ. প্রতায়ান্ত যাজ্ঞা শব স্ত্রীলি্গ 
১০। কি-প্রত্যরাস্ত শব (দা ও ধা ধাতু-নিষ্পনন ) পুংলিঙ্গ | যথা 

আদি; (আ+দা7+কি)। এইরূপ-_বিধি, বারিধিঃ, জলধিঃ, পয়োধি, 

সদ্ধিঃ, নিধি; | 
(ক) ইষুধিও স্ত্রী চ--কি-প্রত্যরান্ত হইলেও ইযুধি (৫1০: ) শব্দ 

পুংলিঙগ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যথা--ইয়ম্ (০: অয়ম্) ইযুধি | 

১১। গাথি,মনভ্তাঃ_(৭+অধু+ ইমন) অথু ও ইমন্ প্রত্যয়াস্ত 
শক পুংলিজ | যথা--গরিমা (গরিমন্), মহিমা (মহিমন্), লঘিমা (লঘধিদন্), 

ব্যাবঃ (ব্যধ্ + ৭), বেপথুঃ € কম্পন )। 

3. প্রিয় ইমন্ -প্রেমন্ ( পুং), শী+মন্_শ্রেমন (ক্লীং)। 

১২। কুত্বস্তঃ (রু-তু+ অন্ত )-শেষে রূ' বা “ভু থাকে, এরপ শব 

সকল পুংলিঙ্গ | যথা-_মেরঃ, শক্র2, হেতুঃ, সেতুঃ 

[25০61000195 :_ বস্তু ও জতু শব্দ ক্লীবলিক্গ এবং দারু শব পুংলিল ও 
ক্লীবলিঙ | 

৯৩। দারাক্ষতলাজাস্নাং বন্ধত্ব্-_দার ( %19), অক্ষত (আতপ 

চাল), লাজ ( থই ), অনু (11) এই চারিটি শব পুংলিঙ্গ এবং বহুবচনে 
ব্যবহৃত হয়। 

৮) ঘওলৌ পুংসি। 
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17965101553 

1০770791016 17019019111 :-- 

4, বিধি ললাটে যাহ! লিখিয়াছেন তাহাই হইবে। বালিকার! প্রাসাদের শিখর হইতে 

লাঁজ (খই ) বর্ষণ করিতে লাশিল । চন্দ্রকিরণের ম্পশে চন্দ্রকান্তমণি ঘাঁমিতে থাকে (স্বিগ্ভতি )। 

ভগবানের মহিমা কেহই অবগত নহে । 

9০1101061৩5 215 51 88950919 ( ঝতু-পুং) 10 2 5581 25100190501 ৯9061 

815. 991110,3510955 10855 51921015০00, 4, 13515051) ( নভুষত ) 1968106 

015 010 06 159855)* 55 01585৩ 865 1127) 11 06 96091180017, 6, 715615 18 

10 51100 11155 110955গ 71, 168৫ 076 ৬০৫৪5 ০8150]1% (যত্বেন ), 8, [৪1 

1] ০010 2:00) 0১6 101900 ০19005, 9০111510819 1020৮ 5015 10 0106 ও], 

10, 71917 051)09 115০ (বব) 10 0715 121215 

2, 010716606 626 19169808780 93618667065, 58879 769.80%9 :--- 

(১) ইদম. অধ্যয়নম্ত কাঁলম.। (২) খজ্ঞানি পশ্ঠ। (৩) গগনে মেঘং ন বিদ্যতে | (8) বনে 

বুনি পাদপানি সন্তি। (৫) অন্নস্ত পাকং ভবতি। (৬) ব্ধায়াং বৃষ্টিং পততি | (৭) স্বামিন্ 

মম প্রাণং রক্ষ। (৮) বসন্ত রমণীয়ম.। (৯) তব কাধ্যেষু মহৎ যত্বং বিদ্ধতে। (১) ভগবতঃ 

মহিন! অপর । 

ভ্রীলিঙ্গ_75101017)9 060051: 

১। ব্স্তমেকাক্ষরম্-_ছিউ-+অন্তম1একাক্ষরম্ )--একস্বর-বিশিষ্ট 
ঈকারান্ত ও উকারান্ত শব্ধ সকল স্ত্রীলিজ্গ | যথা-_একস্বর ঈকারান্ত-_-্রী: হীঃ, 
ধী:, ভী। একস্বর উকারান্ত-_জ্র:, ভূঃ| একস্বর না হইলে স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। 

যেমন--লুধী2, স্বয়ভুঃ | 

২। নাম বিদ্যুন্সিশ।বল্পী-বীণা-দিগ-ভূ-নদী-হিয়াম্- বিদ্যুৎ, নিশা 
(রাত্রি), বল্লী (লত। )। বীণা, দিক্, ভু ( পৃথিবী ), নদী ও হ্রী (লজ্জা) বাচক 

শব ভ্ট্রীলিঙ্গ। যথা-_- 

বিদ্যুৎ (17050108)- ক্ষণপ্রভা, তড়িৎ, সৌদামিনী, চঞ্চলা, চপলা। 
নিশ। (186) রাত্রি, রজনী, যামিনী, তমস্থিনী, বিভাবরী, নিশী খিনী, 
শর্বরী, ত্রিযামা, ক্ষণদা, ক্ষপা। বলী (0:999:)-_ব্রততিঃ, লতা । বীণ। 
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(787)- বল্লকী, বিপঞ্চী । দিকৃ (1)7:06০2) আশা, হরিৎ, কুকুভ, 
কাষ্ঠা। ভু; (0109 73%৮7)--বিশ্বস্তর1, পৃথী , ধরা, বস্ুুধা, ক্ষিতিঃ, বসুমতী, 
ধরণী, মহী। বিশ্বস্তর1! ভগবতী ভবতীম্ অস্ুত__-(উ)। নদী (১:৮9) 

আোতম্বতী, তরঙ্গিণী, প্রবাহিণী, সরিৎ, তটিনী | হ্রী (988112017888)-_ব্রপা, 
ব্রীড়া, লজ্জা | 

৩। ক্তিগ্ন্ত; (কিন্-জ্তি, ক্তিন্+অন্তঃ )-্তি-প্রত্যয়াস্ত শব্দ সকল 
স্্রীলিঙ্গ। যথ1-কৃতিঃ (কক+-ক্তি)। এইরূপ--ভুতিঃ, গতিঃ, বুদ্ধি, শীস্তিঃ, 

ভক্তিত, মতি: | কিন্ত জাতি শব পুংলিজ। 

৪1 তিথিবাচকঃ স্ক্িয়াম্-_তিথি-বাচক শব সকল স্ত্রীলিঙ্গ। যথা-_ 
প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অমাবস্া, পুণিম। 

ইত্যাদি । 

৫। বিংশত্যাদিরানবতেঃ (বংশতি+আদি4আ14-নবতেঃ)--বিংশতি 
হইতে নবতি পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্ধ সকল স্ত্রীলিঙ্গ। যথা-_ইয়ং বিংশতিঃ, 

এইরূপ--একবিংশতি2, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ্, ষাষ্টিত, সপ্ততিত, অশীতিঃ, 

নবতিঃ ইত্যাদি। (ইহাদের মধ্যে ইকারান্ত শব্বগুলির বাপ মতি শবের স্ায় ও 

হি'-ভাগান্ত শব্বগুলির রূপ ভুভূৎ শব্েের ন্যায় হইয়। থাকে । 

৬। মিন্তান্তঃ (মি-নি+অন্ত)--মি ও নি প্রত্যয়ান্ত শব্ধ সকল শ্রীলি। 

যথা-_ভুমিও, প্লানিত, হানি | 

৭। বহি্ছিবৃষ্থযগ্ট্যয়ত পুংসি-নি প্রত্যয়ান্ত হইলেও বহি, বৃষ 
€ যছুবংশ ) ও অগ্রিশব্ পুংলিঙগ। 

৮। খাকারাস্ত। মাতৃ-ছুহিতৃ স্বস্থ-বাতৃ-ননান্দরঃ-খ-কা রাস্ত মাতৃ, 
দুহিতৃ, স্বস্থ (ভগিনী), যাতৃ (008)87)9:5 10:০৮)675 1০) ও ননান্দ, (ননদ) 

শব ভ্্রীলিক্গ | “যুথা-_মাতা, দুহিতা, স্বসা, যাতা, ননান্দা। 

৯1 অপ.-স্ুমনস্-সমা-জিকতা-বর্ধাণাং বন্ছত্বধ্ঠ-_-অপ্. (জল), স্থমনস্ 
(পুষ্প), সম (বৎসর ), সিকতা ( বালুকাময়, বালুকাময় ভুমি ) ও বধা (910 
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88880) শব স্ত্রীলিঙ্গ ও নিত্য বহুবচনাস্ত | যথা ইমা আপঃ, এতাঃ 

সিকতাঃ, শতং সমাঃ। 

১০| তল্তঃ--( তল্-নতা, তল্+অন্ত )--তা+ প্রত্যয়াস্ত শব সকল 

সত্রীলিঙ্গ | যথ1-জনতা (জন্41ত1) এইরূপ, মন্ুস্ততা, সাধুতা, বন্ধুতা 

ইত্যাদি । 

১১। অশীধুঃপুর্থীদ্বণার _আশিস্, ধুর ( ভার 9 পু ( নগরী ), গির্ 

(বাক্য ) এবং দ্বার (0০০:) শব্ধ স্ত্রীলিঙগ | যথা_-শুভা আশী:, রম্যা পু5, 

যুক্তি-পুর্ণ গীঃ ইত্যাদি । 

[25510156 4 

1৮14506108% £/%6 1 0672915০1 £6 19119870, 02870 
?6080789 * স্" 

সিকতা, সাধুতা, ধী, বিদ্যুং, দার, অপ, প্রতিপৎ্, বাগ .. অদ্রি, ত্রিংশৎ, অপীতি, ইবুধি, ধুম, ধণ, 
সায়াহু, শান্তি, অমাবস্যা, ভ্রিলৌকী ৪৫ ভ্রিভুবন | 

2,77107,91016 870 190%87141, 

£*  প্রতিপদে বেদ পড়িতে নাই। তাহার বয়ন আশী বৎসর হইল । দেবত৷ ও ব্রাঙ্গণের প্রতি 

তোমীর ভক্তি থাকুক । গ্রীশ্মকালে দন বড় কিন্তু শীতকালে রাত্রি বড়। 

1,105 8 ( বিভন্তে ) 918 20৬/515 1 0986 51921961 25 [75 189 20 

799০5 06 238170, 35, 716 10191008159 515 10058050421 7015650 2৪ 05৩ 0681 

0০011, 5, ] 6৩1 (অনু+ভূ) 9980 1 17 1৩৫, ঠ 0075155285958 49 00 

8:686556 ০0৫ 9100068, 7, 175 1159 (শী) 018 9০601094, 8, [.91691)091 19 06 

£930599 ০৫ 69108, 19, 4৯১ 11917 550. 60 1155 37) 0080 ০৪৮৩০ 10, [70150155 
০ 56৪15 ( সমা3 ) 2859 ৪৬৪. ৃ 

3. 007160$ 0%6 1০11০259, 988150 162$075 

অয়ং হি পঞ্চবটা। অধীতয়ঃ বালকাঃ অত্র আগচ্ছন্। অন়্ং সঞৎ ্ রবলঃ। তন্ত বুদ্ধ; প্রথর ! 

2 
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ক্লীবলিজ-_5৪6০: 0600৬ 

দ্বিহীনেহগ্যচ্চ খারণ্য-পর্ণ-শ্বত্র হিমোদকম্। 
শীতোক্-মাংস-রুধির -মুখাক্ষি-দ্রবিপন্ছলম্ ॥ 

যে সকল শব্দ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নয় (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিক্গ প্রকরণে উজ 
শব্ধ ভিন্ন সেই সকল শব ক্লীবলিঙ্গ এবং খ (আকাশ), অরণ্য, পর্ণ (প্র), স্বত্ব 
(গর্ত), হিম, উদক (জল), শ্বীত, উঞ্চ, ম!ংস, রুধির, মুখ, অক্ষি (চক্ষু), দ্রবিণ 

(ধন) ও বল এই সকল শব এবং ইহাদের পধ্যায়শব্ (97170705708) সকল 

ক্লীবলিঙ | যথ1-__খম্ (01১9 ৯৮5)-_নভঃ ( নভস্ 17৮6 পয়স্ ), অন্তরীক্ষমূ, 

গগনম্, অন্বরম্, বিয়ৎ, বিষ্ুপদম্। কিন্ত দে ও দিব শব্দ স্ত্রীলি্গ ; আকাশ ও 

বিহায়স্ শব্ধ পুংলিক্গ ও ক্রীবলি্গ | অরণ্যম্ (০:৪৪6)--বনম্, বিপিনম্, 

গহনম্, কাননম্ঠ কিন্ত অটবী শব্দ ভ্ত্রীলি্গ। পর্ণম্ (1,58£)--পর্রম্ , 
পলাশম, ছদনম্, দলম্; কিন্তু ছদ্দ শব্ধ পুংলিজ | শ্ব্রমূ (7০1০)--কুহরম্, 

বিবরম্, বিলম্, ছিদ্রম্, রন্তরমূ। হিমম্-_ভুহিনম্, প্রালেয়ম্। কিন্তু নীহার 

ও তুষার শব পুংলিঙ | উদকম্ (ড/8০.)--বারি, সলিলমৃ, পয়2, অন্ত 

(অন্তস্ 10 পয়স্), তোয়ম্, পানীয়ম্, নীরম্, অন্থু। কিন্ত অপ. শব্দ 

শ্রীলিগ শীতম্ (0০19)--শিশিরম্। উম (ড/৪)--তিগ্রম। মাংসম্ 
(8195])--পলম্, আমিষমৃ. পিশিতম্ | রুধিরম্ (81০০৭)--রক্তম্, লোহিতম্, 

শোণিতম্। মুখম্ (0109৮) বদনম্, আশ্ম্, বজ,মৃ, আননম্। অক্ষি 

(099) চক্ষু: (চক্ষুস্), লোচনম্, নয়নমূ, নেত্রম্, ইক্ষণম্। দ্রবিণম্ (ড/19916 

0£ ৪ণে)-_বিত্তমৃ, ধনম্, বসু : কিন্ত অর্থ ও বিভব শব পুংলিঙগ। বলন্ 

(8৮6788)- সৈন্তম্, সামর্ঘায্। 

২। হুল-হেম-অব-লোহ-্সুখ-দুঃখ-শুভাশুভম্। 

জলপুজ্পাণি লবণং ব্যঙ্জনান্যান্ুলেপনম্ ॥ 
হল, হেম (স্বর্ণ ), শুল্ব (তাত্র), লৌহ, সুখ, হুঃখ, শুভ, অশুভ, জলপুষ্প, 

লবণ, ঘ্যঞ্তন ও অঙ্ুলেপন শব্দ এবং ইহাদের পর্ধচায়শবয (3575070528) 

ব্লীবলিজ যথা-_ 
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হলম্ (1058))--লাঙ্গলম্। হেম ( হেমন্--9০19 )--দ্বর্ণম, কাঞ্চনম্ : 

সুবর্ণম্। শুহ্থম্ (0০099: )--তাত্রম। লোহম্ (1:00 )-_-লৌহম্, অয়ঃ 
( অয়স্ 10059 পয়স্)। সুখম্ (790109৯)--সৌখ্যম্, শশ্ম (শন্মন্ 1189 

কর্ন), কিন্ত যুদ্ ও প্রীতি শব্দ শ্রীলিঙ্গ | ছুঃখম্ (11799:5) _ কষ্টম্. কচ্ছ্ম্। 
শুভম্ (0০০)--শিবমৃ্, ভদ্রম্, কল্যাণম্, মঙগলম্, কুশলম্। অশুভম্ (11) 

-অমঙ্গলম্, অকল্যাণম্ অশিবম্। জলপুষ্পম্ (4908610 61০%6]) -_- পল্মুম্, 

অরবিন্দম্, কুমুদম্, কহলারম্। লবণম্ (8%৮)-সৈন্ধবন্। ব্যঞজনম 
(3৮০৪) -_-দধি, হুগ্ধম্। ঘত্ম। অনুলেপনম্ (29869 00: ৮০:196)--কুন্কুমম্। 

অগুরু, চন্দনম্। 

৩ দৃন্বৈকত্বা ব্যয়ী ভাবো _ সমাহার দ্বন্ছ ও অবায়ীভাব সমাস নিশ্পল্স 

পদ সকল ক্লীবলিঙ্গ। যথা সমাহারদ্বন্থ--পাণিপাদম্, হস্ত্যশ্বন্, 
অহিনকুলম্। অব্যয়ীভাব-_প্রতিদিনম্, যথাজ্ঞানম্ উপকুন্তমূ, নিবিবদ্রমূ। 

৪| পথঃ সখ্যাব্যয়া পরঃ-সংখ্যাবাচাক ও অব্যয় শব্দের পরবত্তী 
সমাস-নিষ্পন্ন পথ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা ব্রিপথম্, চতুষ্পথম্, বিপথম্, 
কাপথম্। 

৫। তষ্যুঞ্জো তন্ধিতৌ _ভাববাঁচো বিহিত স্ব ও স্তাঞ্ (ফ্য) প্রত্যয়" 
নিষ্পনন শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ | যথা-তব--মধুরত্বম্, শুরুত্বম, সাধুত্বম। বঙ্য-_ 
মাধুষ্যম্-( মধুর 7 ), আলম্বম্। 

৬। ভাবে লুতড্তঃ (লুুই+ অন্ত: ল্যুই--অনট. )--ভাববাচ্যে বিহিত 

অনট, প্রত্যয় নিশন্ন শব সকল রব্লীবলিঙ্গ। যখ।-পানম্, দানম্, গমনম্, 
ভোজনম্। 

৭| নিষ্ঠা চ--ভাববাচ্যে বিহিত নিষ্ঠা-প্রত্যয়-নিশ্পমন শব সকল 
ক্লীবলিঙ্গ ; ও জবতু গ্রতায়কে নিষ্ঠা বলে, ক্রবতু প্রত্যয় জবাববাচ্যে হয় না, 
অতএব, এখানে নিষ্ঠা রলিতে কেবল ক প্রত্ায় ঝুঝিতে হইবে। যথা--গতম , 
হলিতম্, শয়িতস্, গাতম্। 

১ £ 
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৮। ইন্ুসত্তঃ (ইস্+উদ্্+অস্ত:)-:যে সকল শব্দের অস্তে ইস্ ও উস্ 
আছে, সেই সকল শব্ধ ক্লীবলিঙ্গ। যথা1-ইস্-হবিস্ (হবি:--দ্বৃত ), 

জ্যোতি; (জ্যোতিস্), সপিস্ (সপিঃ-দ্বত), উস্-বপুস্ (বপুঃ), ধনুস্ 

(ধন্তুঃ), আয়ুস্ (আয়ুঃ)। 

৯। অসস্তে। ঘ্বযচ কঃ-অসৃ-ভাগান্ত শব দুইটি স্বর বিশিষ্ট হইলে 

প্রায়ই ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা-যশ:ঃ ( যশস্ ), তেজ: (তেজস্), মন: (মনস্), 

পয়: (পয়স্)। কিন্তু বেধস্ (বিধাতা) শব্দ পুংলিঙ্গ । 

১০। মন্ঘযচকোহুকর্তরি-_কর্তৃবাচ্য-ভিন্ন অপর বাচ্যে ছুইটি স্বর- 

বিশিষ্ট মন্ প্রত্যয়ান্ত শব্ধ ক্লীবলিঙ্গ | যথা-চন্দম ( চন্মান্ ), নাম (নামন্), 

কম্ম € কশ্মন্), শন্ম (শন্মন্_ সুখ ), ছচ্ম ( ছন্সন্), ব্যোম (ব্যোমন্)। 
১১। ব্রজ্জান্ পুংলি ৮- ত্রদ্মন্ শব্ধ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ | যথা-__অয্ং 

ব্রন্ম, হদং ত্রক্ম। 

১২। ইতর, অগ্সট ও তয়ট -প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল ক্লীবলিঙ্গ | যখা-- 
চরিত্রম্ঃ পবিব্রম্, দ্বায়ম্, চতুষ্টয়ম্। (১) মম বস্্দ্বয়ং বন্ততে | (২) রামস্য 

পুস্তক-চতুষ্টয়ং বিদ্ভতে | 

১৩। মিত্র শব্ধ (বন্ধু-_ 190 অর্থে) ক্লীবলিঙ্গ । কিন্ত “মুয্য' অর্থে 

পুংলি্গ । যথা-(১) মম মিত্রং হিরণ)কে। নাম মুষিকরাজঃ গণ্কীতীরে 

চিত্রবনে নিবসতি (হি)। (২) পূর্ববস্তাং দিশি মিত্র: উদেতি। 

১৪। ক্রিয়াবিশেষণ, বিশেষণের বিশেধশ ও অবায়ের বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ । 

যথা. | | 

ক্রিয়াবিশেষণ-_শিশু; মধুরং হনতি। অব্যয়ের বিশেবণ--ইদং শোভলং 
প্রত: | বিশেষণের বিশেষণ অরং শিশু: অত্যস্তং সুন্দরঃ| 

১৫| প্লাজ্রং প্রাকসংখ্যয়ান্বিতম্-_সংখ্যাবাচক শব আদিতে থাকিলে, 

সমাস-নিষ্পম 'রাত্র'-ভাগান্ত শব্ধ ক্লাবলিঙ্গ হয়।, যথা--- 

ছিরাব্রমূ, ত্রিরাত্রমূ, পঞ্চরাত্রম্ । 
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১৬। শতাদি সংখ্য!-_শত প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্ধ ব্লীবলিঙ্গ | যথা-_ 

শতম্, সহত্রম্, অযুতম্। ধৃতরাষ্শ্য শতং পুত্রাঃ বভুবুঃ | 

১৭। দ্বিগুঃক্ত্রিয়াং চ-ছ্িগড সমাস নিম্পন্ন পদ কতকগুলি ক্লীবলিঙ্গ ও 

কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ । যথা- 

ব্রিভুবনম্ (ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহার: ), চতুর্সুগম্, ত্রিলোকী (ত্রয়াণাং 

লোকানাং সমাহার2 ), পঞ্চবটি, সপ্তশতী | 

১৮| ক্ওস্ত। সংখ্যা (ষ+ন্-ষ+অন্ত )-_-সংখ্যাবাচিক ষকারাস্ত ও 

নকারান্ত শব্দ তিন লিজ্গেই সমান রূপ হয়। যথা--ষট্ নরা£, ষট নাধ্যঃ, ষট্ 

ফলানি | পঞ্চ: নরাঃ, পঞ্চ নার্যয2, পঞ্চ ফলানি । 

১৯। অব্য/য়ং কতি যুস্মদন্মদ৫_ অব্যয় শব, কতি শব্দ, যুদ্মদ্ ও 

অস্মদ শব্দ তিন লিঙ্গেই সমান রূপ হয়। যথা-উচ্চৈ: স্বরঃ, উচ্চৈ: বাণী, 

উচ্চৈত বাক্যম্। ত্বং পুমান্, ত্বমূ অপত্যম্। অহং নরঃ, অহং নারী, অহম্ 
অপত্যম্! 

০৫০. 4». পুংজিজ ও স্ত্রীলিজ শব্দ (35865 1১০৮১ 1158051109 ৪20 

1101)17)19) _ কক্দ্ধু কুেলগাছ), গো, মণি, মরীচি (কিরণ ), যি, মুষ্টি, বেণু 

এবং সিদ্ধু শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলি্গ | 
3. পুংলি ও ক্লীবলিজ শব্দ (13593 1১০, 1188001109  27)0 

ব০86৮)-_- অঙ্কুর, অঙ্কুশ, অষ্টাপদ (স্বর্ণ), অর্ধ, আকাশ, কুলিশ, কুশ, 

কিশলয়, কুঞ্জ, খণ্ড, গৃহ, কবন্ধ, ভূত, পার্শ্ব, পুচ্ছ, দণ্ড, দেহ? পটহ, শল্য ও শব 

শব পুংলিঙগ ও ক্লীবলিজ | 

[5য270155 5 

45 4430676056০ 09%2679 ০ 26 1010৮951975 8%216%07 48176656121 

08073 4 -». 

আকাশ, গৃহ, বহি, পঞ্চন্, পয়ম, অহ্র, মেঘ, ক্রতু, ব্রততি, বিংশতি, বিদ্যুৎ, স্বর্ণ, পশুপতি, 
দী, ইঞুধি, জরি, অনু, চক্ষুসূ, সহম্র। 
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2, 75278726 £70 19078746/ :৮ 

4 পুজার নিমিত্ত একশত আটটি পদ্ম আনিও। এই গাছটির পাতাগুলি লাল। উৎসাহ 
পেন্স? ধৈর্য অধিক প্রসংসার যোগ্য | বাতাসে ফুলের রেণু উড়িতেছে। 

8, 1৭ 9995 ৪1৩5 86900611708 (আনহা) 1১006 6০০০ 20/6:9, 25 1165৩ 

59195 ৪$৪ ০০:০৫ 910) 65618 8£999* 3, 5910 1991565 ০ ৫15068 ( বাঞ্রনম.) 

৪৬৮৩৩, 4 811189 05৩ (০ ০1691 ০190]১6৪, 5* 51,919 ( বারাণসী ) 29 ৪1০1] ০৫ে, 

6. 15 9100 ( চর্দন্) 15 ৮66 10 আহ] 0005 15 8 £1580 21005 

8, 70175 [80398810013 8.88০760 1০9০91০6005 1710003, 

৩. 0০/75662 £7১6 19010201780 961,/67069, 0%2876 7603079 +-- 

(১) মন মিত্র বিদেশং গতঃ| (২) সদা সৎ কর্ধুং কুরু । (৩) নির্মলং শীতলং চ বারি 

পিবেৎ। (8) হিরণন্ত নেতৌ নুম্দরৌ | (৫) ভয়েন মম পাশিপাদো কম্পতে । 

779৩০ ৬ 

পুরচ্ষ__2615012 

১। পুরুষ তিন প্রকার । বথা- প্রথম পুরুষ (11029 09300), 

মধ্যম পুরুষ (99০০70 097807.) ও উত্তম পুরুষ ( ঘা/36 1997:800) | 

অন্মদ্ শব্খ উত্তম পুরুষ, বুম্মদ্ শব মধ্যম পুরুষ, এততিন মমস্ত শব্দই প্রথম 

পুরুষ | যথা--অহং পশ্যামি (৪০০), ত্বং পশ্যসি (৬০ ৪99), রাম: পশ্ঠতি 

(190)9, ৪699) | 

২। ইংরাঁজিরন্তায় সংস্কতেও কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়। 

বলিতে হইলে মধ্যম পুরুষের পরিবর্তে প্রথম পুরুষ ব্যবহৃত হয়। যথা1-যথা 

আল্ঞাপয়তি দেব: (5 70৮ 1818]6907 0012070191)09) | 

্রেষ্টুব্য--ভবৎ শবের অর্থ যু্মদূ হইলেও উহার ক্রিয়ায় প্রথম পুরুষের 
বিভক্তি হইবে । অর্থাৎ "ভবান্: (399০730 1967:807) হইলেও সংস্কতে প্রথম 

পুরুষ : মধাস পুরুষ নহে 1 যথা-+(১) আপনি গমন করুন--ভবান্ গচ্ছতু 

(গচ্ছ নহে)। (২) আপনারা উপবেশন করুন --ভবস্তঃ উপবিশস্ত । 



12109801 23 

কর্তা ও ক্রিয়ার সমন্বয় 
(0০০0190০010. ০0৫6 ২০017117906 2190 ৬5719) 

১। কর্তৃবাচ্যে কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ অর্থাৎ কর্তা প্রথম 

পুরুষ (0010 067502) হইলে ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের বিভক্তি হয় ; কর্তা মধ্যম 
পুরুষ (89০00079780) হইলে ক্রিয়ার মধ্যম পুরুষের বিভক্তি হয় , এবং 

কর্ত। উত্তম পুরুষ (28 709:801) হইলে ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের বিভক্তি 
হইয়৷ থাকে । যথা-প্রথম পুরুষ £-_শিশুহ্সতি। চক্দ্রো ভাতি। বৃষ্টিং 

পততি। মধ্যম পুরুষ :-তং বি্কালং গচ্ছসি। উত্তম পুক্রুষ-অহং 
ব্যাকরণং পঠামি। 

২। কর্তুবাচ্যে কর্তার বচন অনুসারে ক্রিয়ার বচন নির্ণয় কর হয়, 

অর্থাৎ কর্তায় একবচন হইলে ক্রিয়ার একবচন, কর্তার গ্বিবচন হইলে ক্রিয়ার 

দ্বিবচন এবং কর্তীয় বহুবচন হইলে ক্রিয়ার বছবচন হয় । যথা -- 

1, বালক: গচ্ছতি। 2. বালকৌ গচ্ছত:ঃ | ৪. বালকা: গচ্ছন্তি । 

4 ত্বং গ্রামং গচ্ছসি। ৬. যুবাং প্রামং গচ্ছথঃ। 6. যুয়ং গ্রামং গচ্ছথ | 

7. অহং কাধ্যং করোমি। ৪. আবাং কা্য)ং কুর্বব: | 9. বয়ং কার্ষ্যং 

কুম্ম? | 

17306301565 

1*2707891066 670 19010910166 

1, 575 ৮৮০ 515. 0:552106 08620, 2, 9 0:90551 ভা11 £০9৭. ( পঠ.) 0৩ 

2২910909208, 3, ভ/5 91911] 56৪5 (সা) 10 01015 19096, ক 215৩ 21006111861 

59৪ £580. 10. 0588 501১০০1, 55 10156 1105 90309 আ1]] 91] ৭০ ( গত.) রি0 

0১6 0:59 6, [9108 88%/ ( দশ.) ০ 7০০: 1১০9 027 0১৩ ০৪৭৯ 7. 11955 তে 

(বিভদ্ভে) 22৪05 0৩৩৪ 12 035 ৪0ভাহ, ৪. [৩ স11 ০০০০৩ ( আগমিকতি ) ৮০ ০৩৪ 

198৩ 10 10050, 9১ 962৩ ৫০ 150৫ 911 চিত 012৩ ভাত 
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কারক ও বিভক্তি 
(59565 ৪170. (59586100115) 

কারক- 0955 

১। ক্কিয়ান্বয়ি কারকম্__ক্রিয়ার সহিত যাহার অস্বয় হয়, ...-. 

কারক বলে। যথা রামঃ গচ্ছতি। (২) পু্পং চিনোতি। (৩) কুঠারেণ 
ছিনত্তি। (৪) বিপ্রায় গাং দদাতি। (৫) বৃক্ষা পত্রাণি পতস্তি। 
(৬) বনে দিংহঃ বসতি। 

এই ছয়টি বাক্যে বড় অক্ষবে মুদ্রিত পদগুলির সহিত ক্রিয় পদের প্রধান- 

ভাবে অস্বয় (সম্বন্ধ) আছে। অতএব ইহারা কারক । 

২। বট. কারকাণি--সংস্কতে ছয়টি কারক, যখা--(১) কর্তৃকাবক, 
(২) কর্মাকাবক, (৩) করণকারক, (৪) সম্প্রদান কারক, (৫) অপাদান কাবক 

ও (৬) অধিকরণ কারক । 
কর্তা কণ্ম চ করণং সম্প্রদানং তেব চ। 

আপাদানাধিকরণমিত্যানঃ কাবকাণি যু ॥ 

০০০: জন্ধন্ধ ও সন্দোধন পদ্দ-_ক্রিয়ার সহিত অন্বর (সম্বন্ধ) থাকে 

ন1 বলিয়। ইংরাজী 7১0889581/9 (889 ও ৬০০9৮:৮০9 0889 সংস্কৃতে কারক 

নহে । সংস্কতে 295869815 (5899কে সম্বন্ধ পদ ও ড৬০০৪৮%০ 0886কে 

সন্বোধল পদ বলে। লন্বন্ধ প্দ ও পন্বোধন পদের সহিত বিশেষ্য পদের অন্বয় 

হয়, ক্রিয়ার অন্বয় হয় ন1। যথা 1০৪৪০-_মম গৃহম্। 0 49 1-- 

ভোঃ পরমেশ্বর ! এখানে 'মম' সম্বন্ধ পদ এবং 'পরমেশ্বর' সম্বোধন পদ | 

বিভন্তি--095০০0105 

৩। জংখ্যাকারকয়োর্বোথয়িত্রী বিভক্তিঃ__যাহ। দ্বারা সংখ্যা ও 
কারকের জ্ঞান জন্মে, ভাহাকে বিভক্তি বলে । যথা 
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নরহ। নরৌ$, নরাঃ--এস্বলে নর শব্দে প্রথয| বিভক্তির যোগ থাকাতে এক 

নর, দুই নর ও বহু নর এইরূপ সংখ্যা বুঝাইতেছে | চন্দ্রং পশ্যতি--এস্বলে 

দ্বিতীয়! বিভক্তির যোগ হওয়াতে “চন্দ্র কন্মকারক বলিয়া বুঝ! যাইতেছে । 

৪| বিভক্তয়ঃ অপ্ত-_ প্রথম, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষণঠঠী ও 

সপ্তমী-- এই সাতটি বিভক্তি । 

০: উপপদ-বিভক্তি ও কারক বিভক্তি--সংস্কৃতে বিনা, প্রতি, ধিক্, 

নমঃ প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয়ের যোগে কোন কোন বিভক্তি হইয়৷ থাকে । 

এই সকল বিভক্তির নাম উপপদ্দ বিভক্তি । আর কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি 
কারক নিমিত্ত যে বিভক্তি হয়, তাহার নাম কারক-বিভক্তি । কোন বাক্যে 

উপপদ-বিভক্তি ও কারক-বিভস্তি এই ছুই প্রকার বিভক্তি হইবার সন্ভাবন! 

থাকিলে কারক-বিভক্তিই হইবে । কারণ, উপপদ-বিভক্তি ও কারক-বিভক্তি 

এই দুইটির মধ্যে কারক-বিভক্তিই প্রধান--“উপপদ্বিভুক্তেঃ কারক- 

বিভক্তিরবলীয়সী 1৮ 
কর্তকারক- 91001177615 (5956 

(৮1 ক্রিয়াসম্পাদ্কঃ কর্তী।-যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে 
কর্তকারক,রভল | যথা-_শিশুঃ ক্রীড়তি । গো: শব্দায়তে । মেঘে গঞ্জতি। 
৬৮৮ প্রযৌজকম্চ--যে প্রযোজক অর্থাৎ অপরকে ক্রিয়ায় প্রবনত্তিত 

করে, তাহাকেও কর্তৃকারক বলে । যথা--ছাত্রঃ শাস্ত্রম অবীতে। শিক্ষক: 

ছাত্রং শান্ত্রম অধ্যাপয়তি। এখানে শিক্ষক ছাত্রকে শাস্ত্রাধায়ন রূপ ক্রিয়ায় 

প্রবন্তিত করিতেছেন ; এইজন্। 'শিক্ষক' প্রযোজক কর্তা । ইহাকে হেতু- 

কর্তাও বলে। | 
প্রযোজক ও প্রযোজ্যের বিস্তৃত বিবরণ ণিজন্ত গকরণে দ্রষ্টব্য । 

€। স্বতন্ত্র কর্তা! (পা1)-_ক্রিয়া সম্পাদন বিষয়ে যে ন্বতন্ত্র (হ্বাধীন ) হইয়া ক্রিয়। নিপ্পস্তি 

করে তাহাকে কর্তা বলে। 
৫] তত্গ্রযোজকে। হেডুশ্চ--( পা) 
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প্রথমা বিভন্তি--7:56 0995-510106 
৬৮1 অভিধেয়মান্রে প্রথম'-কেবল অভিথেয় অর্থাৎ শব্দার্থ বুঝাইলে 

প্রথম! বিভক্তি হয়। যথা-চন্দ্রঃ, ভ্বলম্, পৃথিবী, লতা, গিরিঃ, নারী | 

[ব.১.--যে শব্দের ছারা যাহ] বুঝায় তাহা! সেই শব্ষের অভিধেয়ঃ 
_-ইহাকেই ক্রিয়ারাহিত্যে প্রথম! বলে। যথা-- 

তানীন্দ্রিয়াধ্যবিকলানি তদেব নাম 

সাঁ বুদ্দিরপ্রতিহত! বচনং তদেব--( ভে! ) 

০6. মহষি পাণিনি বলেন,- প্রাতিপদিকার্থ লিঙ্গপরিমাণবচন- 

মাত্রে প্রথমা প্রাতিপদিকার্থমাত্রে কেবল প্রাতিপদিকের (শবষের ) অর্থ 

বুঝাইবার জন্য লিঙ্গমাত্রে ( পুংলিঙ্গ, স্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ বুঝাইবার জন্ত ) 

পরিমাণ মাত্রে ( পরিমাণ বুঝাইবার জন্ত ), বচননাত্রে (বচন বুঝাইবার জন্ত ) 

প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা--প্রাতিপদিকের অর্থমাত্র-উচ্চৈত, নীচৈত, কৃষ্ণ, 

ভঃ, জ্ঞানম্। লিঙগমাত্রে-_তটঃ, তটী, তটম্। পরিমাণ মাত্রে-দ্রোণো, 

ত্রীহিঃ (আছ), ধান । বচনমাত্রে- এক, ছ্বৌ, বহব2। 

৬%। কর্তরি-কতৃ কারকে (কর্তৃবাচ্যে ) প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা- 
কোকিল: কুজতি | বালকা: ক্রীড়স্তি। অশ্বাঃ ধাবস্তি। নরা: গচ্ছন্তি। 
৬৮৫ সম্ঘোধনে-সম্বোধনে প্রথম বিভজি হয়। যথা_সখে। অত্র 

আগচ্ছ--0 00170 1 90009 [9:9. ভে শিন | মাং পাহি-0 915 ! 

10:06০0 1006. | 

৬৬র্ভ। অব্যয়যোগে চ-ইতি, প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয়ের যোগে 
প্রথমা বিভক্তি হয় । যথ1-_ 

দশরথ ইতি খ্যাতো ন্বপতিঃ আলীৎ--110)075 588 ৪, 1076 1091090 

7088870:8. বিষবৃক্ষো২পি সংবন্ধ্য স্বয়ং হেত্ত,ম্ অসাম্প্রতম্--(কু)। 

১*। ক্ষচিন্সিপাতেনাভিধান্ম (পা)--কোন কোন ছলে িসিরিরা িহহত 
বিতভি হয়। 
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»- চুর) ৪, 7০1907 69 81100107006 109 1190. 105 0709 ৮1110 1088 
10969190105 0061). 

.৪.-- সাধারণতঃ যে সকল স্থানে কর্মকারকে দ্বিতীয় বিভক্তি প্রাপ্তি 
থাকে, অব্যয়যোগে সেই সকল স্থানেই (কণ্ম উক্ত হইয়া) প্রথম বিভক্তি হয় । 
যথা-ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সং-_এ স্থানে ইতি শবকটি ন1 থাকিলে 
অবোধি ক্রিয়ার কণ্ম বলিয় নারদ শব্দের উত্তর দ্বিত্তীয় বিভক্তি হইত। 
১1 উক্ত কর্মাণি--উক্ত কন্মে অর্থাৎ কর্মবাচো কন্মকারকে প্রথমা বিভক্তি 

হয়। যখা-রামেণ চক্দ্রো দৃশ্যতে-1106 17000. 19 17081065992 1)5 79009, 

16170155 £ 

1,777279166 1760 19679171£ 

4১" রাজন্! ইহার প্রতি দ্র হউন। মহাশয়, আমি বিদেশ হইতে আসিয়াছি। তাঁহাকে 
সকলে পাগল বলিয়। উপহাস করে। আমার বন্ধু বিদেশে গিয়াছেন। 

0, 11017558868 আ০151)10 € অঙ্চ, ০: পুঁজ.) 0১৩ £9৭5, 2. 10105 8০1১৩: 
85154 ( অপুচ্ছত ) 1১10. 9 00498619205 ( পঞ্চ প্রশ্নান,). 3, 4১5 20001 85 9900 2105 

80115, 4 ড/৩ 5109] 1015 (পিবেম,) 0015 আনতোত 5, 05055899051 585 11]. 

2. 091790% 116 10119%/270 ৩০751670069) 0৮710 76৫$০173 :-- 

(১) ছুখন্তে ইতি রাজা বভুব। ভো গুক! মম দোষং ক্ষমন্থ। (৩) বালকাঃ হস্তস্তে॥ 
(৪8) তেন খ্বামং গচ্ছতি | (৫) বয়ং চন্্রং দৃশ্যত । 

কন্মকারক-_4০০059৫৮০ 0989 

১২। কর্তরীঞ্গিততমম্ কর্ম (কর্ত.:1ঈপ্লিততমম্)-_কর্ার বাহা 
ঈপ্দিততম ( অর্থাৎ কর্ত ক্রিয়।র দ্বারা যাহাকে আধক পাইতে ইচ্ছ। করে ), 

তাহাকে কম্ম বলে। ইহাকে ক্ক্িয়য়াক্রান্তং কর্মাও বল। চলে । যথা--- 

বালকশ্নন্দ্রং পশ্যাতি--1)9 7১০ 1 ৪991728 01)9 1000. কুস্তোকারো। ঘটং 

করোতি--106 0০0৮৮: 19 666] 19 7098105 ৪. ৪ 869 ০৮, 
অনল, 

১১। ঈঞ্িভতমান্__সরবাপেক্ষা অধিক ঈক্সিত, পরসা ওদনং ভুঙত্ে__ এখানে পরঃ 
(ছগ্ধ) ও ওদনং (অন্ন) তোজন করিতেছে বটে, কিন্তু মিরর রর 
এইজন করগ। 

সপ এর আপ পপ পাপ আত পাপ ০ পন 
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১৩। অধিশীঙস্থাসাং কর্্ম-_অধি-পুর্বক শী (6০ 16 ০০5০), স্বা। (৮০ 
6920) ও আস্ ($০ ৪1$), ধাতুর অধিকরণকারক কর্ধাসংজ্ঞ প্রাপ্ত হয়। যথ1-- 
শিশু: শয্যাম অধিশেতে--]1)9 010000 15 1517)% 0) & ৮9. শ্যামো গৃহম্ 

অধিতিষ্ঠতে-__-915%10% 79209108 8% 100199. রামে। গ্রামং অধ্যান্তে-- 

13208, 11598 10 009 ₹111,89. কিং নিমিত্বম একাকিনী বনম্ ইদম্ 

অধিবসপি--(কোদন্বরী | 

১৪। উপাম্বধ্যাঙ বসঃ (উপ+অন্ু17অধি + আঙু)_-উপ, অন্তু, 

অধি ও আঙঁ পুর্ধবক বস্ ধাতুর অধিকারণকারক কশ্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। 

যথা-_হরির্বৈকুণ্ঠম্ উপবসতি ০: অন্ুবসতি ০: অধিবসতি ০: আবসতি-- 
7৪০ 09119 11) 13811001)61)9, 

(ক) অভুস্ত্যর্থম্ত ন (অভুক্তি+অর্থন্য) ভুজ +ক্কি-তুক্তি-ভোজন, 
ন ভুক্তিঃ-অভুক্তি-উপবাস। উপবাস অর্থে উপপুর্ববক বস্ ধাতুর অধিকরণ- 

কারক কর্ম হয় না। যথা--প: বনে উপবসতি---[3515 [36105 11) 017 10198৮, 

১৫। তাভিনিবিশশ্চ_অভি-নি-পুর্ববক বিশ্ ধাতুর অধিকরণ কারক 
কন্মসংক্ঞা প্রাপ্ত হয়। গাধুও সন্মার্গম্ অভিনিবিশতে --4& 11000 70080 

269017/8 6০ ৪, £০0০0. 10900, 

১৬। ক্রচুধদ্রেহোরুপত্থষ্টয়োঃ কর্মা-- (জুধক্রহো 54 উপক্থষ্টয়োঃ ) 
উপস্থষ্ট--উপসরঁযুক্ত জুধ, [ উপসর্গযুক্ত ক্রুধ্ 'এবং ভ্রহ থাতুর সম্প্রদান কারক 

কর্মপংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা--প্রভুভূ ত্যং পরিক্রুধাতি | রাজা শক্রম্ অভিক্রন্থতি। 

ব.8. উপপর্গ না থাকিলে অর্থাৎ জ্রুধ্ ও জ্রুহ ধাতু উপসর্গহীন হইলে 
তাহাদের যোগে-'জুধক্রহেধ্যান্থুরার্থানাং বং প্রতি কোপ: এই স্ুব্রান্ুসারে 

সম্প্রদান কারক হয়। বথা--(১) প্রভুরভৃত্যায় ক্রধ্যতি। (২) রাজা শত্রবে 

ক্রহ্থতি। (৩) অস্ুরা: হরয়ে ত্রহাস্তি | 

১৩। অধিনীঙ স্থাসান্, অধিকরগন্্। এইরপ সুত্র কোন কোন শলে দেখ! যয়। 

১৫। অভিনিবিশে। বিভ্তাব।। 



' 88007) 0589-া01য3 29 

১৭। দ্বে বর্দণী দুহাদে:-হুহ. প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর দুইটি কণ্ম 

থাকে, একটির নাম প্রধান বা মুখ্য কশ্ম (1)1906 016০6), অপরটির নাম 

অপ্রধান বা গৌণ কর্মী ([7001:50% 0919৮ ), ক্রিয়ার সহিত প্রধান ভাবে 

যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে প্রধান কন্ম আর অপ্রধানভাবে যাহার অন্বয় হয় 

তাহাকে অপ্রধান কশ্ম বলে। যথা গোপো গাং হদ্ধং দোগ্ি-10)9 201৮7 

[080 1015 0])8 0০৮, এখানে 'ছুগ্ধম্ প্রধান কন্মা, এবং গাম' অপ্রধান, 

কর্ম । 

মুখ্য ও গৌণ কন্মের বিস্তৃত বিবরণ ক্রিয়া-প্রকরণে দ্রষ্টব্য । 

17561701889 & 

15০4707091016 61960 19070510166 ১: 

4. দেবতা নকল মন্দিরে অধিষ্ঠান করেন না। এই গ্রামে প্রায় একশত ত্রাক্গণ বাঁস করেন 1. 

রাজ! দূতের প্রতি তুদ্ধ হইয়াছিংলন। তাহার মাতা-পিতা বার্ধীক্যে কাশীধামে বাস করিতেন। 

9,:1,111151705 ৪5 9০0৮ (জন্) ৪66 19108, 25 000৬ ০19 00917 9136129- 

€( অধিশী) 0 115 150, 3. 515 08 006 11775, 4০ 1015 91580 ৩0003 0562 

6০৫2 28155, 55 [15515 15 ৪ 81690 0156091)05 10501551) 5০৪ 8150 105, 6, 100১5 

1102) 11০ (অধি+স্থা ) 178 085১ 7, 75 815 ৪১০1 0১:৩৩ 10805 02 01১৩ 0০ 

0 056 065, 8, 10159 580] 05053 19000 096 9877 9, 36৮56 17916515001 

81৫ 98195590555 ৬181)00, 10, 176 0০০ 00019015100 9০০1, 

2,001160% 6%৫ 10971080870 56154616569, 0888/0 1628019 ৮ 

(১) শিবন্ত উভয়তঃ দেবাঃ ভিষউতি (২) জলাশয়ন্ত অতিতঃ বৃক্ষাঃ বর্ততে। (৩) ধিক্ 

পরিজ | (৪) নর অধ্যবসায়ন্ত অন্তরেণ ধনং ন লভতে। (৫) যু তব মম চতন্তরা 

উপবিশতি। 
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বিভক্তি--5৩০০:1৭ 896-67701198 
১৮। কর্্মাণি দ্বিভীয়।-_কর্শকারকে (কর্তবাচ্যে) দ্বিতীয়া বিভজ্তি হয়। 

যথা (১) হরি গ্রামং গচ্ছতি | (২) শিশু: জলং পিবতি | (৩) বেনু: দুগ্ধং 

দদাতি। (8) পিতা পুত্রম্ আহ্বয়তি। (৫) বিপ্রঃ কুস্ুমানি চিনোতি। 

১৯। অভিতঃ-পরিতঃ-সময়া-নিকবা-হাপ্রতি'যোগেহপি-অভিতঃ 
€ উ্যয় দিকে, সম্মুখে, সকল দিকে--০:২ 10901) 81098, 0৮/8108, 709076 

8:০8), পরিতঃ ( চতুষ্প।্্ে -:09:9). সময়া, নিকষা ( নিকটে 10921), 

হা ( নিন্দা, কুৎস] --8118179 ) ও প্রতি (৮০৮/৪0৪)--এই কয়াটি শঝের যোগে 

দ্বিতীয়] বিভক্তি হয় | যথা- _কৃষ্ণম্ অভিত---0058798 1719109. পর্ববতং 

পরিত:--47081)0 60৪ 100800817৮৮ সময় গ্রামম্- ০০৮৮ 9০ ৬1112০, 

নিকষ পর্ববতম্-_ঘ58 009 250800910. হা পাপিনম্--19 ০ 0৪ 

81709: দীনং প্রতি দয়া-- 70107017688 ৮০ & 909]: 00407, 

২০। প্রত্যনুধিঙ -নিকবান্তরাম্তরেণ-বাবস্তিঃ__ প্রতি, অগ্থ, ধিক্, 
নিকষ ও অন্তর! (মধ্যে--1১০৮৯92) ও অন্তরে ( বিনা--/19)০8 ) শবের 

যোগে ছিতীয়। বিভক্তি হয়| যথা-রামঃ ত্বাং মাং চ অন্তরা উপবিশতি-- 

1381008৪16৪ 10605/691 7০0০. 200 106. শ্রমম্ অস্তরেণ সুখং ন ভবতি-- 

1006 19 150 1091070110985 11000 187000, 

(ক) উভয়তঃ (ছুই দিকে--০ ৮০৮, 5189৪ ), সর্ববতঃ (সকল দিকে 

08) 8]] 81998), উপর্রাপরি ( উপরে--৪১০৮৪ ), অধ্যধি (উপরে-- 

১৭। অকথিতঞ্চ-_-(পাণিনি)-_অপাদান প্রন্থৃতি কারকরূপে যাহ! অক খিচ (অনুক্ত 

ব! অবিবক্ষিত), অর্থাৎ চুহ, প্রন্থৃতি ধাতুগুলির প্রয্লোগ যেখানে অপাদান প্রস্তুতি কারক হইতে পারিত 
তাহাদের কণ্ম সংজ্ঞ! হয়। যেমন, গাং হুপ্ধং দোগ্ধি--এখনে গোঃ ছুদ্ধং দোপ্ধি--গোঁ-. অপাদানে 

মী হইতে পারিত। কিন্ত অপাদানের বিবক্ষ! ন! করিক়! কর্শের বিবঙ্গ! কর! হইয়াছে, অতএব এইছুট 
এগীণ কর্ম । | 

১৯। অভিপরিসর্বেরবাভিয়েস্ত সম্তৈঃ। 
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৪10০৬৪), অধোহধ: (নীচে১৪1০স), অন্রু (পশ্চাৎ ৪৮92) ধিক্ (নিন্দা 

--9 0), যাবৎ (যে পর্য্যস্ত-_&৪ 102৮ 8৪), এই শব্ষগুলির যোগেও দ্বিতীয়] 

বিভক্তি হয় | যথা-উভয়তঃ কষ্ত, গোপা:--7)9 ০০%5176:08 86 018 0০0০ 

81088 ০07 727191)1)9,. বনং সর্ববত2--00 81] 91068 ০ 109 0:98, 

উপযু্পরি লোকং হরিএ--0৮৫ 0:০ ০10 )৭ লঞ্তা, অধ্যধি ভুবনম্-_ 
খয5৮ 200৪ 619 ৮৮০10. অধোহধঃ ভুবনম্-_ 0856 16197 61১9 70110. 

(খ) ধিক্ ও হা! প্রভৃতি অব্যয়ের যোগে সন্বোধনে দ্বিতীয়! বিভক্তি হয় না, 

প্রথমা বিভক্তি হয় | যথা-_থিডু মূর্খ--771০ 91১০) 6০০, 1০01. হ। ভখবতি 

অরুন্ধতি 14188 ! 01) 76599. 41010070961, 

২১। কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া-_ততি, অভি, প্রতি, পরি, অহ, 
উপ*্_ এই অব্যয়গুলি ধাতুর সহিত যুক্ত না হইয়! উপপদের ন্যায় প্রযুক্ত হইলে 

তাহাদিগকে কর্মপ্রবচনীয় বলে । বর্ধপ্রবচনীয়ের যোগে দ্বিতীয়! বিভক্তি 

হয়| যথা উপ হরিং সুরা--7)9 2০5 81৪ 1069007 ০০ নু). উপ 

সুরান্ হরি:-17001 19 581981101 60 08০ ০০৭, বৈনতেয়ঃ হরিম্ অভি 

বর্ততে-_1)9 ৪০) 01 10006 18 ০০:9 811, জপম্ অনু প্রাবর্ধৎ-_1$ 

:917)90 069 6119 10006601076 01 009 02550. নদীম্ অনু অবসিতা 

সেনা--৮106 9005 28 1510 195 0006 28567781969, অতি দেবান্ কষ, 

10181)09, 19 07০59 &]] ৫0৪. 

২২। কালাধবনোরতভ্যন্তমংযোগে কোলাধবনো24 অত্যন্তসংযোগে) 

-_অত্যন্তসংযোগ (ব্যাপ্তি) বুঝাইলে কালবাচক ( মাস, বৎসর, ক্ষণ ও মুহুত্ত ) 

অধবাচক (পথের পরিমাণবাচক ) শবের উত্তর দ্বিতীয়৷ বিভক্তি হয়। যথা 
সমাসং ব্যাকরণম্ অধীতে--0৪ ৪600193 £1:81017087 [0 ৪, 30106)), 

ক্রোশং গিরিস্তিষ্ঠতি--709 10] ৪615601098 05৩ ঠদ০ 200193, 

“প্র-পরাপসমন্থবনিহু রতি ব্যধিন্দতি-নি-প্রতিপর্যাপয়ঃ, 
_ উপ আঙিতি বিংশতিরেবসথে ! উপনর্গবিধিঃ কথিত; কবিনা! ।” 
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প্রয়োগ 2 | 
মাসমেকং নরো| যাঁতি স্বৌ মাসৌ মৃগশৃকরো । 
অহিরেকং দিনং যাতি অন্ত ভক্ষ্যো ধনু ণ:-( হি) 

২৫। ক্রিয়।-বিশেষণে চ-_ ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়॥ 

ক্লীবলিলের একবচনে ইহার প্রয়োগ হইয়া । যথা-- 

অশ্বো ভ্রতং ধাবতি--711)6 10789 70178 ৪1৮17, বালকো। মধুরং 

বদ তি---[09 7১05 81)9%19 ৪%০০]%, এইরূপ--(১) পর্ডিতঃ সাধু ভাষতে। 

(২) বালিকা ম্বতু হসতি | (৩) মন্দং মন্দং বহতি পবনঃ | (৪) সত্বরং 

কার্ধযং কুরু | | 

্ব.8. ক্রিয়াবিশেষণের হ্যায় বিশেষণীয় বিশেষণের উত্তরও দ্বিতীয়! 

বিভক্তি হয় এবং একবচনে ও ক্লীবলিঙ্গে ইহার প্রয়োগ হইয়] থাকে | যথা 

ইয়ং বালিক অত্যন্তং সুন্দরী | ইদম্ উদ্ভানং পরমং রময়ণীম | বিশেন্ত 

পদের ক্রিয়াবিশেষণের ন্যায় ব্যবহার (40৮521)18] 1089 ০0৫ 2087)8) হইলে 

তাহ! প্রক্কত্যাদিগণের অন্তভু ক্ত বলিয়া পরিগণিত ও তাহার উত্তর তৃতীয়? 

বিভক্তি হয়| যথা--অশ্ে! বেগেন গচ্ছতি | 

75610186 9 

2০270750066 £7/60 196159%156 ১-- 

4১, (১) * ধীরে ধারে বাতাস বহিতেছে। (২) তুমি লীন্র গৃহে গমন কর। (৩) এই খানে 

আমার একমাস চলিবে ! (6) কৃষ্ণ ব্লদেবের পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । (৫) এই বনের সব্ববত্র 

স্টামল শম্প দেখিতেছি। | 

9, (1) 105৩ 6659০7১৩: 195091755 81317 ৬10 10000, (11) 1900108 15 099811৩ 

10906 1507590, (131) 0005 11551: 15 1951076068৮ 015৩ 511182৩, (1৬) [£ 

£810604 0১6 ৮71১০915 ৫9* (%) ত/৩ 580 €০9650৩: ০5৩৩ 055 19111, (৬1) 

[81891019505 ৮8৪ 1002 86052 09058, (518) 7011৩ 89158 5102989 05818 

৩75: 07106 00100 0100০ 

১81 ক্রিয়াবিশেবণে ক্লীবৈকবচনঞ্চ | 
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করণ কারক- 17562705061 0956 

২৬। দাধকতমং করণম্-_ক্রিয়াসাধন বিষয়ে যাহ] কর্তার পর্ববাপেক্ষা 
উপকারক, তাহাকে করণ বলে । যথা--(১) হরিঃ কুঠারেণ বৃক্ষং ছিনত্তি-_ 
17911 13 00106 019 0:99 01৮) 8 98৪. (২) এইরপ--চক্ষুষ! পশ্যতি, 

কর্ণেন শৃণোতি, হস্তেন গৃহ্থাতি, দাত্রেণ লুনাতি (9868), শরেণ বিধ্যতি 

ইত্যাদি | 

২৭। দ্দিবঃ কর্ম চ-দিব (6০ 0185) ধাতুর করণকারক বিকল্পে 

(41690786915) কণ্ম হয় | যথা__অক্ষৈঃ দীব্যতি ০£ অক্ষান্ দীব্যতি- ০ 
19 101251700৪৮ 010, 

ভৃতীয়। বিভক্তি-7170৭ 0859-57508775 

২৮। কর্ত-করণয়োস্তীয়1--(কর্তিকরণয়ো:4+-তৃতীয়া)--অন্ুজ বর্তায় 

(কন্মবাচ্যে ও ভাঁববাচ্যে কত্তকারকে) এবং করণকারকে তৃতীয়! বিভক্তি হয়। 
যথা”-রামেন বাণেন হতো বালী--39]1 8৪ 161]169.05 72008, আ10 00 

৪০. এই বাক্যে 'রামেণ' অনুক্ত কত্তায় তৃতীয়া এবং “বাণেন' করণে 

তৃতীয় হইয়াছে। 

২৯। প্রকৃত্যাদিভ্যঃ উপসংখ্যানম্-( প্রকৃতি+আদিত্যঃ4+উপ 
সংখ্যানম্ )__স্বলবিশেষে প্রকৃতি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর তৃতীয়! 

বিভক্তি হয়| যথা--প্রকৃতাযা ধান্সিক2 6108৪ 70 2৪০৪৪. জাত্যা ব্রাহ্মণ: 

---4 137817হ01 ৮5 9৪6৪. গোত্রেণ গার্গ--4 08785% ৮5 £801]5. নায়! 

হরিশ্চন্্র:--17871501181001% 005 09109, রামং আ্খেন যাতি--090) £968 

রঃ, 8৪৪. এইক্দপ--প্রকৃত্যা চারুঃ, স্বভাবেন সরলঃ, অকত্য। জুন্দরঃ, 

বেগেন গচ্ছতি, ত্বরয়া ধাবতি, ক্লেশেন বদতি। প্রয্মোগ:--(১) নান! 

সুতীক্ষশ্চরিতেন দাস্ত:--( রধু )। 

দ্রেষ্টব্য-_ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়! হয়, কিন্তু উক্ত বিশেষর্ণগুলিকে 
বিশেস্তে পরিবন্তিত করিয়! ক্রিয়াবিশেষণের ন্তায় ব্যবহার করিলে তৃতীয়া হয়, 

মত, 
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ইহা লক্ষ্য করিবে। যথা-বেগেন (০0 888. %৭৮6:019115 ) গচ্ছতি, 
সবেগং গচ্ছতি (01606159890. 90590918117 ) | 

৩০।- অপবর্গে ভূতীয়1-অপবর্গ_-ক্রিয়াসমান্তি ও ফলপ্রাপ্তি (কোর্ধ্য 
সমাপ্ত হইয়াছে ও তাহার ফল পাওয় গিয়াছে, এইরূপ ) বুঝাইলে কালবাচক 

ও পথবাচক শবের উত্তর তৃতীয়! বিভক্তি হয়। যথা---কাঁলবাচক--স মাসেন 

ব্যাকরণমূ অধীতবান্্-_175 1687006 £8101087 10 ৪ 10000). পথবাঁচক 

--ক্রোশেন পাঠ পঠিতবান্ 76 19947) 1805 19990705 118 6109 0007:59 ০01 

& 1০009 ০1 ৪ 17০8. প্রয়োগঃ- ছ্বাদশভিঃ বর্ষেঃ ব্যাকরণং আয়তে 

--(প)। র 

৩১। সহারখথৈঃ-_সহার্থ (সহ, সাকম্, সার্ম্ সমম্) শব্দের যোগে 

তৃতীয় বিভক্তি হয়। যথা--পুব্রেণ সহ আগত: পিতা--7)5 1861)67 ০9209 

*ম101) 118 ৪০. প্রয়োগঃ-(১) রাম: সীতিয়। লক্ষমণেন চ সহ বনং জগাম। 

(২) ন স্বাতব্যং ন গন্তব্যং দুজ্জীনেন সমং কুচিৎ (হি)। 

রষ্টব্য- সহার্থ শব উহ (8:299:86০০৫) থাকিলেও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 
যথা-পিতা পুত্রেণ গচ্ছতি-:+1009 18609: 08 00108 10) 1018 ৪00, 

৩২। যেনাঙ্জগবিকার2--যে অঙ্গ বিকৃত হইলে অঙ্গীর বিকার লক্ষিত 

হয়, সেই অঙ্গের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা 

অসেৌ শিশু; অক্ষ1 কাণ:--7:18 01110 19 01110 ০£ 0159 999. অয়ং 

বৃদ্ধ; পাদেন খগ্জং-_-1)08 010 108) 05 18109 0£ 09 166. 'এইরূপ--কর্ণেন 

বধিরঃ, পৃষ্ঠেন কুজ2 | 

ড্রষ্টব্যঃ_ _বামনের মতে হানি ও আধিক্য এই দুইটিই অঙ্গ বিকার বলিয়! 
গণ্য | “হানিবদাধিক্যমপি অঙ্গানাং বিকার” | যথা--স বাল আসীদ্ বপপুষা 

৩১। সহযুক্েইপ্রধানে--( প1)--সহ ( সহার্থ) শব্ষের যোগে যাহ! অপ্রধান, তাহার উত্তর 
তৃতীয়! বিশুতি হয়। বখা-_পুত্রেপ সহ পিতা আগত$_-এখানে পিতার মহিত “আগত” এই 
আনব, অতএব, পিতা৷ প্রধান ও পুত্র অপ্রধান। 
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৩৩। উনবারণপ্রয়োজনাটর্থশ্চ__উনার্থ (উন, হীন, রহিত, শুন্ত 
প্রভৃতি ), বারণার্থ (অলম্, কিম, কৃতম্ ও প্রয়োজ * প্রয়োজন, কার্য), 

অর্থ প্রভৃতি) শব্ষের যোগে তৃতীয় বিভক্তি হয় । যথা--উনার্থ--একেন 
উন (099৪ 17১5 ০7৪), বিদ্যায়া হীন: (079 তা16)090৮ 1987001))) অহস্কারেণ 

শুন্য (0179 1605৮ 0049). বারণার্থ--অলং কলহেন (70০ 0690 ০৫ 

9059091). কিম্ বাহল্যেন (700 00:8৪ 0? 16). প্রয়োজনার্থ৫-_ 

ধনেন প্রয়োজনম্ (81065 ১ 179০6. ). প্রয়োগ 2- কোহর্থঃ পুত্রেণ 

জাতেন যে! ন বিধান ন ধাম্মিকঃ (হি)। (২) বসে! কিং তব 

অনয় চিত্তয়া-(উ)| (৩) কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ! কিং 

ভোটগৈভীবিতেন বা-_( গী )। 

রষ্টব্যঃ-_পাণিনির মতে বিগ্য়া পরিিত্যক্তঃ মূর্খ:-বিদ্যয়া হীনঃ মূর্খ: 
উত্তয়ন্ত্র “বিদ্ভয়া' অন্ুক্তকর্তরি তৃতীয়া এবং উক্ত ছুই স্থলেই ত্যজ্ ও হ1 ধাতুর 

উত্তর কর্মবাচ্যে ক্ত হইয়াছে । বিগ্ঠয় শুন্ত: মূর্খ: এম্থলে “ভবতি' ক্রিয়া 
উহ এবং “বিদ্যয়।' 'ভবতি” এই "ক্রয়ার করণকারক | 

৩৪। ইখস্ভুতলক্ষণে-_( ইথভুত-_এইরূপ )-যে লক্ষণ (চিহ্ন ) ছার! 
কোন ব্যক্তি লক্ষিত হয়, সেই লক্ষণ-বোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়! বিভক্তি হয়। 

এই তৃতীয়াকে উপলক্ষণে বা বিশেষণে তৃভীয়া বলে। যখা-অহং 
জটাতি: তাপপম্ অপশ্বম--] ৪০%দা 810 830910 18020) ] 100ল 105 1019 

09৮9৫ 1817, বাক্যেন ভদ্রলোকম্ অজানাম্। 

৩৫1 হেতৌ--“হেতু' অর্থে তৃতীয়া বিভজি হয়। যথা__পুণ্যেন দৃষ্টো 
হরি১--78 93 5990. 60008, ৮৪৪, অধ্যয়নেন বসতি--9 11৮98 

₹/10 659 0101900 0: 99৫1126. 



36 ৪৬ সগওান, 008৫2022প0োর 10 128 91,810 

০8 109 

15275791916 870 19070901148 ৮ 

4 এই বালকটির নাম দেবদত্ত। কতদিনে কাজটি পেব হইযে? ইহার সহিত আমাকেও 

লইয়! চল। হরিণের সহিত শশকের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। বার বরে ব্যাকরণ শান্ত অধ্যয়ন 

করা যায় । 

১, 1, 11009 00010 0008০ 00 17695618 ৮710) 00101911178, 25 25101 8 

100825০৫055 19398 ৬০ 9৪8৬/ 01) (91201, 3510175 ৬০00097 $5 191056 ০04 

75115660166, 471 1085৩091950 ০6 6 851৮5701110 7০০, 5, 77105101856 4963 

206199110659150091 ৬100006000৩ 01] 2,901 6, [5 ০0929719650 1156 56 ০৫ 

10951 117 ও 5৪1. 7০ 001৩ ঠ515০08925 (বীবরঃ) ০9008165955 981563 ড/10 ৪. 

250 ৪. 115 1000156 0১9 68109 ( শিবির-কী ) ০৫ 0০ 6106777য 1615 01৩, 9, 00095 

৪£5 019ড108 90 0109. 10, ৬/৩ ৪৩ ৬10 005 ৪595 8190 1১68 ৬/10) 00 8৪18, 

2, 001760% 16 101198)877 8610867669, 0888780 7625079 :-_ 

(১) অহম.একঃ মুগঃ হতঃ। (২) নৃপতেঃ সার্ধং মন্ত্রী গচ্ছতি। (৩) সঃ ক্রোশে গাঠস 

অপঠৎ। (8) বরা যুষ্মাকং সহ নিবৎস্যামঃ | (৫) অরং শিশুঃ চক্ষুষঃ কাঁণঃ। (৬) স পৃষ্ঠ 

কুক্ধ;। (৭) পণ্ডিতাঃ অহঙ্কারস্ত শূন্তাঃ ভবস্তি। (৮) অহং জটান্গ তাপসং ৃষ্টবান। (৭) মম 

বন্তহ্ত প্রয়োজনং নাস্তি। (১৭) শিক্ষকঃ ছাত্রাণাং সহ নদী গচ্ছতি। 

সম্গ্রদধান কারক-1090৫৮০ 0০855 

৩৬। যল্মৈ দানং জব্প্রদানম্--যাহাকে কোন বস্ত্র দান করা যায় 
তাহাকে সম্প্রদান বলে । যথ1--রাজ। বিপ্রায় গাং দদাতি--)9 01778 81599 

৪ 00 60 609 37910701), 

1ব. 8._-রজকল্য বস্ত্ং দদাতি--এ স্বলে পুনরাদান ( পুনর্ধ্বার গ্রহণ ) 

হইতেছে বলিয়। সম্প্রদানে চতুখী না হইয়া সম্বন্ধ বিবক্ষান়-বন্ঠী হইল। 

৩৬। কর্ণ] যমভিপ্রৈতি ন সন্প্রদানম, (প1)--দান ক্রিয়ার কর্ণের ছার ক্ষর্তী। যাহাকে 

অতিমত (নির্দিষ্ট) করে, তাহাকে সম্প্রদান বলে। 
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৩৭। কুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণ:-. রচ্যর্থ (রুচ্, স্বদ্ প্রভৃতি ) ধাতুর 
প্রয়োগে যে গ্রীয়মাণ (প্রীত হয় ), সে সম্প্রদান কারক হয়। যথা-_শিশবে 
রোচতে মোদক:--1)9 ৪৮596089% 3 [01988106 6০ 079 0817. ইদং 

তুভাং স্বদতে-- ০09 116 6019. 

৩৮। ধারেরুত্তমর্ণঃ ( ধারেঃ + উত্তমর্ণ;)_ধারি (ধ4+ণিচ) ধাতুর 
প্রয়োগে যে উত্তমর্ণ খাণদাতা, যাহার নিকট হইতে ধার লওয়] হয়), সে 

সম্প্রদান কারক হয় | যথা-বৈশ্যায় শতং ধারয়তি বিপ্রত5 3181000 

05799 6, 11017090 201999৪ 6০ 010০ ৬2150, 

৩৯ । স্প.হেরীঞ্সিত: (স্পহে:+ঈপ্লিত) স্পৃহি (০০ 05815, 6০0 

116) ধাতুর প্রয়োগে কর্তার যাহ] ঈপ্সিত (অভিলষিত) তাহা সম্প্রদান কারক 

হয়। যথা-রাজা পুপ্পেভাঃ স্পৃহয়তি--109 ৮08 10185 20: 

11070173, 

৪০। ক্রু,ধদ্রুহের্ধ্যামৃক্সীর্থানীং ষংপ্রতি কোপঃ-_ক্রোধার্থ, দ্রোহার্থ, 
ঈর্ধযার্থ এবং অন্থুয়ার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ প্রকাশ করা যায়, 

সে সন্প্রদান কারক হয়। যথা--ক্রোধ--কোপ, ড্রোহ--অনিষ্টাচরণ, ঈধ্যা- 

ছেষ' পরশ্রীকাতরতা, অস্ুয়া--পরের গুণে দোষারোপ করা। যথা প্রভু: 

ভূত্যায় ক্রুধ্যতি- প্রভু ভূত্যের উপর রাগ করিতেছেন--11)6 10799$0] 19 

৪007 সা) 1018 ৪০7৮%0৮, এইরূপ (১) শত্রবে ত্রহ্থতি- শক্রর অনিষ্টাচরণ 

করিতেছে । (২) প্রতিবেশিনে ঈধ্যতি--প্রতিবেশীর সৌভাগ্য দেখিয়া 

কষ্ট অনুভব করিতেছে । (৩) প্রতিহ্বন্দিনে অস্ুয়তি--প্রতিহবন্দীর গুণে 

দোষারোপ করিতেছে। 

৪১। প্রত্যাও ভ্যাং শ্রুবঃ পুর্ব্শ্য কর্ত1-প্রতি-পুরর্বক অথবা আউ্. 
পুর্ববক আঃ ধাতুর প্রয়োগে প্রতিশ্রুতির পুর্ব ক্রিয়ার কর্তা (অর্থাৎ প্রার্থন! 
ক্রিয়ার কর্তা) সম্প্রদান কারক হয়। যথা-_রাছা বিপ্রায় গাং প্রতিশণোতি 
০: আশণে'তি--19 10006 0:0208898 & 00 60 6186 7379101010, 
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এখানে “বিপ্র' পুর্বেব রাজার নিকট প্রার্থনা! করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি 

প্রার্থন! ক্রিয়ার কর্তা । 

৪২। ক্রিক্বয়াষমভিটপ্রতি সোহপি অন্প্র্ানম্-_ক্রিয়ার হারা বে 
অভিপ্রেত হয় (যাহার উদ্দেশে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়), সে সম্প্রদান কারক 

হয়। ইহাকেই ক্রিয়াযোগ্ে চতুর্থী বলে। যথা__ 
(১) রাজা যুদ্ধায় সংনহাতে-”১[6 106 01008798 0: ছ৪ (২) পিতা 

পুত্রায় ক্রীড়নকম্ আনয়তি--)6 61১97 1008৪ & 6০7 00: 1719 ৪00. 

(৩) মাতা পুত্রায় চন্দ্রং দর্শয়তি--খ।9 20০61)6: 19 81)0%717)0 00০ 20০01 

০1397 9010, 

(ক) কথনার্থ প্রেরণাঘৈশ্চ--কথনার্থ ও প্রেরণার্থ ধাতুর যোগেও 

চতুর্থী বিভক্তি হয়| যথ1--(১) স তশ্মৈ সর্ববং কথয়তি। (২) মন্ত্রী রাজ 

নিবেদয়তি। (5) ভোজঃ রাঘবে শত: প্রেরয়ামাস। 
পক জপ পপ পাপা এ 

* পরিক্রয়ণে সম্প্রদানম, অগ্যতরহ্যাম- পরিক্রয্নণ অর্থাৎ নিদিষ্ট কালের জন্য বেতন দিয়! 

ভূত্যাদির গ্রহণ বুঝাইলে পরি + ক্রী ধাতুর প্রয়োগে করণ কারক. বিকল্পে নম্প্রদান হয়। যথা 

শতেন (০£ শতায় ) পরিক্রীত; দাসঃ__এক শত টাক দিয়! কিছু দিনের জন্য ভৃত্যকে নিযুক্ত 

করা হইয়াছে। 

চতুর্থী বিভক্তি __0০0110) 0:856-6100108 

৪৩। চতুর্থা জন্প্রদানে-_সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়! যথা__ 
রাজ! দরিদ্রেভ্যে। ধনং দদাতি--79 106 81555 10006 6০ ৮১০ 790০1, 

8৪ ভাদর্থে চতুর্থা বাঁচা__তাদর্থ্য বুঝাইলে অর্থাৎ যাহার নিমিত্ত 

বস্ত অভিপ্রেত হয়, তাহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা 
অশ্বায় ঘাস; (97888 18 07৮ & 00789), দানায় ধনম্ € ০৪1 ৪ 

£0£ 009৮5). এইরাপ--জ্ানায় অধ্যয়নম্, যুপায় দার, কুগুলায় হিরণ্যম্ 

রম্ধনায় স্বালী, মুক্তয়ে হরিং ভথ্ঘতি ইত্যাদি | 

দশ শপ আত ও পা ক জগ শপ শা ৩ ৭৭ পপ শপ পপ পা শ্্সপ 



০০ 04818-01ঘ1)173 39 

ব.৪.-তট্মৈ ইদম্-তদর্থং, তস্য ভাব:-তাদর্ঘযম্ ( তদর্থ+স্তঙ )। 
8৫1 নিবৃত্ত নিবর্তনীয়া-_নিবৃত্তি নিবারণ) বুঝাইলে নিবর্তনীয়ের 

উত্তর (যাহাকে নিবারণ করা যায় তাহার উত্তর ') চতুথা বিভক্তি হয়। যথা-- 
মশকায় ধুম১--870009 29 101 009 09560680802 20090016093. 

৪৬। নম; স্বস্তি-স্বাহা-স্বপালং-ববড়-যোগাচ্চ__নমস্, স্বস্তি, স্বাহা, 
স্বধা, অলম্ ও বষট্ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয় । যথা 

শিবায় নম: (9919686100, €০ 91৪), নৃপায় স্বস্তি (90০৫. £0760)9 

০ 69 109), অগ্নয়ে স্বাহা (0690106 15 ০ &£01), পিতৃভ্যঃ স্বধ। 

(0076 0197102 13 ৮০ &79  9908750. 10:9180068,) দৈতোভো! 

হরিরলম্* (791 18 & 1709601) 107 076 0670)0709). ইন্দ্রায় বষট (1018 

929111% 19 ০০ 17007), 

1.2 ১1, “নমস্? শব্ধ ক ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে চতুর্থী ও দ্বিতীয়া 

বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। পাণিনির মতে নমস্কারোতি দেবান্, নমস্কৃত্য 

মুনিত্রয়নৃ, নারায়ণং নমস্ক ত্য--ইত্যাদি স্থলে কর্মকারকে দ্বিতীয় বিভক্তি 

হইয়াছে ; কারণ, উপপদ-বিভক্তেঃ কারক বিভক্তিরলীয্সী ; উপপদ- 
বিভক্তি অপেক্ষা কারক-বিভক্তির প্রাধান্তু ; একটি বাকো যদি উপপদ-বিভক্তি 

ও কারক-বিভক্তি--এই ছুই প্রকার বিভক্তি-প্রাপ্তির সম্তাবন। থাকে, সেইখানে 

কারক-বিভক্তিই হইয় থাকে । 

2, নমস্কুশ্মো ন্বসিংহায় -( ন্থসিংহম্ অনুকুলয়িতুম্ ইত্যর্থ:)। এইবপ 

পস্বয়ন্তুবে নমস্কৃত্য” ইত্যাদি স্থলে এক্রয়ার্থোপপদত্ত চ কর্মাণি স্থানিনঃ 
এই সুত্র দ্বারা চতুথী হইয়াছে ; নমস্ শবের যোগে নহে । 

৪. পত্ ধাতু অকর্মক হইলেও প্র-নি-পত্ ধাড়ু সকর্মাক | যথা-_ছাঁত্র 

* অলসর্থ (সমর্ধার্থক ) শবের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথ1-_সমর্থে। মলে! মল্লীয় ; সক 
মল্লে। মচায়--006 ৮/180]56 18 ৪. 208001) ০0: 91,905: 'অলম" এর অর্থ যখন নিষারণ 

হয়, তখন তাহার যোগে তৃতীয়! হয়। যখা-অলং কলছেন। 
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শিক্ষকং প্রণিপত্য গ্ৃহং গত: | এইর্প প্র-নম্-_স মাতরং প্রণম্য বিদেশং 

গতঃ | ইক্ষাকুবংশগুরবে প্রবতঃ প্রণম্য-_ ইত্যাদি স্থলে পুর্বরবোক্ত 'ন্বসিংহায়' 

প্রভৃতির স্তায় চতুথা বিভক্তি হইয়াছে । 

8৭। মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষা-( মন্ক--কণ্মাণি+ অনাদরে )-- 
অনাদর ( অবজ্ঞা ) বুঝাইলে দিবাদিগণীয় মন্ ধাতুর অবজ্ঞা,বোধক কর্শোর 

উত্তর বিকল্পে চতুথাঁ বিভক্তি হয় । যথা--স মাং তৃণায় (০ তৃণং)ন মন্তাতে 

39 0089 10 019 &, ৪ 101 779. (ক) নো, অন্ন, কাক, শৃগাল ও 

শুক--এইগুলির মধ্যে একটি কশ্ম হইলে তাহার উত্তর চতুথী বিভক্তি হয় না। 

যথা--ত্বাং শুগালং ন মন্তে এখানে 'শৃগালায়' হইবে ন|। 

৪৮। গত্যর্থকর্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থে চেষ্টায়ামনধ্বনি-_ শারীরিক 
চেষ্টা বুঝাইলে গত্যর্থ ধাতুর কর্মে দ্বিতীয়া ও চতুথাঁ বিভক্তি হয়, কিন্তু অধব- 

বাচক ( পথবাচক ) শব্দ কন্ম হইলে চতুর্থী হয় না, কেবল দ্বিতীয়া হয়। যথা 

--ল গ্রামং (০: গ্রামায়) গচ্ছতি | অধববাচক (পথবাচক) শব হইলে কেবল 

দ্বিতীয়! হয়। যথা-_-অধবানং গচ্ছতি। পন্থানং যাতি। চেষ্টা না বুঝাইলে 

( শারীরিক চেষ্টা] থাকিলে, কেবল মনে মনে যাওয়া বুঝাইলে ) চতুর্থী হয় না, 

ছ্বিতীয়! হয়। মনস! বারাণসীং গচ্ছতি--মনে মনে বারাণসী যাইতেছে 

( এখানে শারীরিক চেষ্টা নাই )। 

৪৯। কপি সম্পন্ভমানে চ-কস্পু প্রভৃতি (কম্প্, জন্, ভু ও 
সম্71পদ্) ধাতুর প্রয়োগে সম্পপ্ভমানের (যাহা সম্পন্ন হয় তাহার ) উত্তর 

চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-(১) ভক্তিভ্তানায় কল্পতে--1)9%০০ 

00000098 6০ 111019089, (২) জ্ঞানং স্ুখায় সম্পন্ভতে--100দ19089 

9010018093 6০ 10901980699, 

৫০। ক্রিয়ার্থোপপদত্ঠ চ কর্্ণি স্থানিনঃ-তুম্-প্রতায়াস্ত ক্রিয়া 
উত্ব (9099:80০0) থাকিলে তাহার কর্ণে চতুর্থী বিভক্তি হয় । 

(8) মনতকরসপ্যনাদরে বিভাবাংপরাণিকু -( পা) 
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যথা__ফলভ্যো৷ যাতি ( ফলানি আহর্তং যাতি )--ফলসমূহ সংগ্রহ করিতে 
যাইতেছে--[79 £০9৪ 6০ ০0119০60168, এখানে ( আ-হৃ4+তুম্) এই 

তুমস্ত ক্রিয়] উহ আছে। 

৫১। তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ-তুমস্ত পদের পরিবর্তে ভাববাচ্য নিপন্ন 
শব ( ভাববাচ্যে ঘঞ, অল্, ক্তি প্রভৃতি প্রত্যয় করিয়। যে শব্দ নিষ্পন্ন হয়) 
ব্যবহৃত হইলে তাহার উত্তর চতুথাঁ বিভক্তি হয়। যথা-_ 

যাগ।য় যাতি_-(ষুং যাতি-যাগ করিবার জন্য যাইতেছে )--৮৪ 8৪ 
৫018 60 196110111) & 9%,011509. € যজ. 1ঘঞ&.--যাগঃ )। 

৫২। হিতযোগ্ে চ-হিত শব্খের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-_ 
শিস্তায় হিতং ভুয়াৎ--009090 1১9 6০0 0১9 01301019, 

[%610155 11 

45£701836066 81060 19075810768: 

4৯" চল জল আনিতে যাই। তাহার! যুদ্ধ করিতে গ্নেল। গৃছনিশ্নীণের জদ্তক এই সকল 

ইষ্টক আনিত হইয়াছে । এবার নিজের ঘরে যাও। মহারাজের কুশল হউক। ব্রাহ্মণগণ 
পুগ্পের নিমিপু উদ্ভানে যাইতেছে । 

5০17৩ 11155 ( রুচ.) £:5105, 2106৮০96191 15905 6০ 1020%/12865, 3, ৪৫৩ 

8155 £4168 0০ 0১৩ 9০০: 4 10196 7850 95০90559 9৪0৪ (ভুধ,) 10 115 

8501৮ 5, 500এ% 29 1596 0115 1001 10026 10180 0০0 /15401 81505 6, 175 19 

£০50% 01 ০০991105, 7 1710919 0661276 13 0০ 48601. 8-110055 5588০ 15 89156 €০ 

399:10110 & 5801606, 9, 17591178 (শরন্া) 0১৪ 5৮91: 0১৩ 80551 9185 8260 10 

1019 8০7১ 10, 175 £৪৮৩ (দা! ) 09৩ 95 128825০99 ( পঞ্চ আজ্তরাণি ), 11. 015 0158৩ 

১০০1৪ 00 086 10039, 12. 095 96 6900 01 101] 81501291913, [76 010291554 

তি ৪ 00073, 81৮৩ 6৩ 01100 2081) & 015০0 04 10911 15. [105 

9052 950৬5 61১৩ 100০2 6০ 1805 5019১ 16,005 10000585898, (আ+নী )৪ ০০5 

(ত্রীড়নকম ) 60117. 03119, 



42 8৯5 দাপ, 005870৪1100 এমা) পু 91,৯0৭ 

2,:0০077668 67৩ 10110505780 96151670689, 05৮81৮71600 

(১) পিতা! মাং পুস্তকম, দদাতি। (২) নৃপঃ সচিবং পারিতোধিকম.দদে। | (৩) ইমং অঙ্বং 
ঘাসং যচ্ছ। (৪) মাত পুত্রং কুধ্যতি | (৫) অহং ত্বাং শৃগালায় মান্যে। (৬) জ্ঞানে অধ্যয়নং 

কুরু। (৭) রোগে উধম. আনয়। (৮) অগ্মৌ স্বাহা'। (৯) ত্রাঙ্মণাম নমঃ | (১*) ইন্্ং বট, 

অপাদ্ধান কারক-_-40155 0855 

৫৩। গ্রুবমপাহেয়পাদ্ানম্_(খ্রবম্4 অপায়ে) অপ্-ই+অচ্-আপায়ঃ 

(বিশ্লেষঃ )--একটি বস্ত হইতে অপর একটি বস্তর অপায় বা বিশ্লেষ 

(80108861070) হইলে যেটি নিশ্চল হইয়া! থাকে তাহাকেই অপাদান কারক 

বলে। যথা--বুক্ষাৎ পত্রাণি পতস্তি-],985৪4 %]] 20 60৩ ৮৪৩, 

বিশ্লেষ কার্যে বৃক্ষ নিশ্চল, অতএব বৃক্ষ অপাদান কারক। 

৫৪। ভীত্রার্থানাং ভ য়হেতুঃ_ ভয়ার্থ ও ব্রাণার্থ ধাতুর প্রয়োগে "যাহা 
ভয়ের হেতু” তাহ? অপাদান কারক হয়। যথা-__য়ার্থ--স ব্যাপ্রাদ্ বিভেতি 
[39 19 ৪930. ০£ 0১৩ 6০০. এইরূপ-_মহিষাৎ ত্রস্ততি। ত্রাণার্থ_ 

রাজন! ভয়াৎ ত্রায়ত্ব মাম 0 1508, 0০৮০৮ 209 2000 19: এইবপ-- 

আতপাৎ ত্রায়তে ছত্রম্-ছাতা৷ রৌদ্র হইতে রক্ষা করে। ভল্গুকাৎ রক্ষতি। 

প্রয়োগঃ-.দিবাকরাদ্রক্ষতি যে গুহাসু-ক। 

৫৫। জুগুদ্স।বিরাম-প্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্__জুগুব্নার্থ (দ্ৃণার্থ), 
বিরামার্থ এবং প্রমাদার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহা হইতে জুগুগ্সা (ঘ্বণা, নিন্দা) 

বিরাম এবং প্রমাদ হয়, তাহ] অপাদান কারক হয়। যথা-_-জুগুল্লার্থ--সাধুঃ 

গাপাৎ জুগুগ্দতে ( নাধু পাপকে ঘ্বণ৷ করিতেছেন)। বিরামার্থ--অধ্যয়লাৎ 
বিরমতি ছাত্রঃ ছাত্র অধ্যয়ন হইতে বিরত হইতেছে) প্রমাদার্থ-_-স 

বর্শা প্রমাগ্ভতি (সে ধশ্ম বিষয়ে ভুল করিতেছে )। 

€৬ | হতো বিশ্লেযোহপাদানষ 
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৫৬। পরাজেরসোড়: (পরাজেঃ+ অসোঢুঃ )--পরা-পুর্ববক জি 
ধাতুর প্রয়োগে অলহা বিষয় অপাদান কারক হয়। যথা--ছাত্র: অধ্যয়নাৎ 

পরাজয়তে_16 9৮৮৫০]৮ ঠি)05 ৪ট৭ড আ1১9৪2919, 

৫৭। বারণার্থানামীক্সিত-_বারপার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহ। নিবার্ধ্য- 
মাণের (যাহাকে বারণ কর! যায়, তাহার ) ঈপ্দিত, তাহ! অপাদান কারক 

হয়। যথা- অন্নেভ্যঃ কাকং বারয়তি--6 15 908117)6 ৮৪ 6209 0০ 

2001 0908. এইন্প--€১) যবেভ্যঃ গাং বারয়তি ( যবগুলি হইতে গোরুকে 

বারণ করিতেছে )। (২) ব্যসনাৎ পুত্রং নিবারয়তি। 

েষ্টব্য £--কখনও কথন'ও নিবার্ধ্যমাণের অনীপ্ সি বস্তরও অপাদান 
সংজ্ঞা হয়-কুপাৎ অন্ধং বারয়তি-_-]7৩ 19 85106 019 10110020917. 10108 

0৩ ৪1]. প্রয়োগ 2- উমেতি মাত্রা তপসে নিষিদ্ধা-_(কু)। 

৫৮। জনিকর্ত,ঃ প্রকৃতিঃ__জন্ ধাতুর কর্তায় প্রকৃতি অর্থাৎ উৎপত্তির 
ছেতু (যাহ! উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ-_ 06 7000০ ০888৪) অপাদান কারক 

হয়। যথা--ব্রদ্দণঃ প্রজ। প্রজায়স্তে--4&1] 0911)98 279 0০] 01 138001008, 

৫৯। অন্তর্ধো যেনাদর্শনমিচ্ছতি ( অস্তদ্ধি- অন্তর্থান-_অব্ৃশ্য হওয়া 

001)06811)61)$)---অন্তর্থান বুঝাষ্টলে যাহার অদর্শন ইচ্ছা কর! হয় (সে 

দেখিতে না পাউক, এইরূপ ইচ্ছা করা হয়), তাহা অপাদান কারক হয়। যথা 

(১) ছাত্র: গুরোঃ অন্তর্ধত্তে (গুরু যেন না দেখেন, এইরূপ ইচ্ছা! করিয়। ছাত্র 

লুকাইতেছে )--70076 9690626 1)1099 11009016001) 1013 688501067, 

৬?। ব্রপার্থানাং বতস্ত্রপ।_ত্রপার্থ ( লজ্জার্থ ) খাতুর গ্রয়োগে যাহার 

নিকটে লক্জিত হয়, তাহ] অপাদান কারক হয়। যথ1--(৯) পুত্রঃ পিতুঃ ব্রপতে 

--71119 ৪010 09615 8,81)9/0)60. 10910291819 1091, 

ঘ.৪. পাণিনির মতে ইহা ল্যবলোপে পঞ্চমীর উদাহরণ | পুভঃ পিতুঃ 

ত্রপতে-্নপুত্রঃ পিতরং বীক্ষ্য ব্রপতে | (বীক্ষ্য-বি+ঈক্ষ +-ল্যপ্)। 
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৬১। ভূবঃ প্রভবঃ--ভু ধাতুর প্রয়োগে প্রথম প্রকাশ-স্থান অপাদান 

কারক হয়। যথা__হিমালয়াৎ গঙ্গা প্রভবতি--)5 91295 1098 165 

300109 2) 6119 7710091088. 

৬২। অধিত্যর্থানামধ্যাপস্লিতা-_অধ্যয়নার্থ ধাতুর প্রয়োগে অধ্যা- 
পয়িতা অর্থাৎ যিনি অধ্যাপন! করেন, ভাহার অপাদান কারক হয়। যথা__ 
ছাত্র; উপাধ্যায়াৎ শাস্ত্রম অধীতে-_1)6 86900116 168/1)8 609 57286 20] 

1018 00999106০1. এইরূপ--গুরো: পঠতি। 

৬৩ । শ্রুত্যর্থানাং শ্রাবয়িতা- শ্রবণার্থ ( শ্রুতি-শ্রবণ, শ্রতি+-অর্থ 

--শ্রত্যর্থ) ধাতুর প্রয়োগে শ্রাবয়িতা অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে শ্রবণ কর! 

হয় তাহার অপাদান কারক হয় । যখ1--ছাত্রঃ গুরোঃ শান্্বং শণোতি _189 
960057% 106819 009 7097. [02 0018 1099906০. এইরূপ--(১) কষ্মাৎ 

শুতং ভবতা? শিক্ষকাৎ শ্রুতং ময়।| 

৬৪। গ্রহণ-প্রাপ্তযর্থানাং তত্ম্থানম্-_গ্রহণার্থ ও প্রাপ্তার্ধধাতুর 
প্রয়োগে প্রহণস্থান (যাহার নিকট হইতে গ্রহণ কর! যায়) এবং প্রাপ্তিস্থান 
(যাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়। যায় ), তাহ! অপাদান কারক হয়। যথাঁঁ_ 

গ্রৃহণার্থ--আচার্যযাৎ উপদেশ গৃহাতি--[79 1৪ 79০09151706 1036000610173 

20৮0, 009 007996196০৮, প্রীপ্ত্যর্থ-উপাধ্যায়াৎ বিদ্তাং প্রাপ্রোতি--৩ 
0001799 1587:01776 ঠিও0 1015 [0790909 এইরূপ (১) প্রজাভ্যঃ করম্ 

আদত্তে। (২) ওরোঃ জ্ঞানং লভতে। 

*২। আধখ্যাতোপযোগে- (প)। (অধ্যাত।+উপযোগে ) আখ্যাতা বক্তা, অধ্যাপক, 
উপযোগে সনিয়সপুর্বক বিভাগ্রহণ | নিয়সপূর্বক বিভাত্রহণ ( অধ্যয়ন) বুঝাইলে খিনি আখ্যাতা, 
বধ, অধ্যাপক তাহার অপাদান কারক হয়। যথা--শিল্ঃ উপাধ্যায়াৎ অধীতে 7717৩ 9801 
38805 রিতা 015 01৩০690০2, নিম পুর্বক অধ্যয়ন ন! বুঝাইলে আঅপাদান হয় না। ধা 

নটন্য গাখাং শৃপোতি 2৩ 06515 ৪ 5018 ০৫ 05 1187৩16. 
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৬৫। অপাদ্ানে পঞ্চমী-_অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথ! 
_বৃক্ষাৎ পত্রাণি অপতন্--1,98598 1] 20) 01)8 9৪. এইরূপ--(১) 

নরঃ অশ্বাৎ অপতৎ। (২) রামঃ গৃহাৎ চলিত:| (৩) স জলাৎ উ্থিত£| 

৬৬। ল্যন লোপে কর্মণাধিকরণে চ--(ল্যপ্+লোপে-্ল্যবলোপে 
+কর্মণি+অধিকরণে ল্যপ্ (যপ.) প্রতায়ান্ত পদ উহ থাকিলে তাহার 

কন্মে ও অধিকরণে প্ঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা--প্রাসাদাৎ প্রেক্ষতে (প্রাসাদ 

আরহ প্রেক্ষতে)--দ৩ 869৪ 2010 01)6 1081806. আসনাৎ অবলোকয়তি-- 

( আসনে উপবিশ্ব অবলোকয়তি )--76 8০9৪ 7:00) 1)13 ৪8৪. 

পুর্রবের উদাহরণ দুইটিতে_আরুহ -আ+রুহ4ল্যপ্, উপবিশ্ব-_ 

উপ+বিশ1+ল্যপ্ এই ছুইটি পদ উহ আছে বলিয়া প্রাসাদ" ও 'আমন+ এই 
ছুই পদে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। 

৬৭। কালাধ্বনোৌরবধেঃ (কাল + অধ্বনো:+ অবধেঃ )--কাল- 

পরিমাণ ও অধ্ব-পরিমাণ ( পথের পরিমাণ ) বুঝাইলে অবধি-বোধক শব্ষের 

উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা-কাল-পরিমাণ_ _অথহায়ণাৎ পঞ্চ: মাসাঃ 
_-অগ্রহায়ণ মাস হইতে পাঁচ মাপ। অধ্ব-পরিমাণ_-পাটলিপুত্রাৎ শতং 
ক্রোশ:__-পাটলিপুত্র হইতে একশত ক্রোশ। 

৬৮1 অন্যার্থৈঃ-অন্তার্থ শঝের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা-_- 

মিত্রা অন্ঃ কঃ মাং পরিভ্রাতুং সমর্থ; ?--7010 087 ৪5 [09 63:06] 

10% [1610 ? 

ঘ.8.-_-অন্তার্থ- অন্য, ভিন্ন, ব্যতিরিক্ত, বিলক্ষণ, ইতর প্রতৃতি শব | 

৬৯। দ্রিগ্দেশকালবাচিভি;-_দিগ্বাচক, দেশবাচক ও কালবাচক শব্দের 
যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা--দিখাচক--পুর্বেরবা গ্রামাৎ--6০ 69 6৪৪ 

0£ 606 51119, উত্তরো খ্রামাৎ.-$0 609 70080) 0£ 008 11989, 
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দেশবাচক--চৈর্রো মৈত্রাৎ পুররবদেশে-:07১51৮% 1৪ 6০ 6৪ 6৪৪০ ০0: 

1191৮. কালবাচক-_মাধাৎ উত্তরঃ ফান্তন১--89180109, 05 1095৮ 6০ 

11589. এইরূপ--ভোজনাৎ প্রাকৃ, উত্থানাৎ পরতঃ, শয়নাৎ পুর্ববস্, 

প্রস্থানাৎ, অনস্তরমূ | 

৭০। নিকৃষ্টাদ্দেকোত্র্ষে--ছুই বা! বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে 

নিকৃষ্টের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। ইহাকেই অপেক্ষার্থে পঞ্চমী বলে। 

যথা--(১) ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী--1,০%00020 15 ৪806007 €০ 2101)98, 

(২) জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গাদপা গরী। য়মী-” 11০09: 900 1000167-001)65 

289 92109101 9৮61 60 198,561). (ক) 

৭১। মর্যাদাভিবিধ্যোরাযোগণ্ে- মর্যাদা চ অভিবিধিশ্চ -মর্য্যাদা- 

ভিবিধি তয়োঃ মধ্যাদাভিবিধ্যো:+আযোগে )। 

মর্য্যাদা (সীমা) ও অভিবিধি (ব্যাপ্তি ) বুঝাইলে “আ এই অব্য়ের 

যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা-_জীমা--আ! জন্মন: (202) 000 ০৮ 

০1:৮0), আ-মরণাৎ হরিম্ অর্চয়--400:০ 0 ঠ] 5০৮7 06861), 

ব্যাপ্তি _জা-বনাৎ বৃষ্টো দেবং (বনং ব্যাপ্য )--00৫. 81190 ০৮০৪: 079 

£0769%, 

1. ৪.--( তৎসহিতোহভিবিধি2-513501031028, তেন বিনা মর্যটাদাল, 

9018810) ), প্রয়োগ: বৈদেহি ! পশ্ঠামলয়াদ্ বিভক্তিং মৎসেতুনা 

ফেনিলমন্তুবাশিম-(রধু )। পশ্মামলারাৎ--পশ্য+আ-মলয়াৎ। 

৭২। আ-অহিভ্যারঞ্চ-আ ও আহি-প্রত্যয়ান্ত শব্ষের যোগে পঞ্চমী 
বিভক্তি হয়। যথ1--আ--উদ্ভানাৎ উত্তর! গৃহমূ--1),9 10086 $9 ৮০ 60 

প*। পঞ্চমী বিভজ্ঞে (পা) 
(ক) 'বতশ্চ নিদ্ধীরণষ” (১২৭ সুত্র) ইহার পাদটীকা দেখ। 

৭১) আগ মধ্যাদাবচনে (প)। 



আ্াশশন। 0:8920-00)] 0 41 

[00:00 06 09 £570970. আহি--প্রয়াগাৎ দক্ষিণাহি বিদ্ধয:--176 

17501759891 6০ 059 5006 ০1 21৮7909. 

1, 3.--আ। এবং 'আহি' উভয়ই দিগ্বাচক প্রত্যয় (9920০01)6 03:9০- 

802). পার্থক্যের মধ্যে “আ' সামীপ্য-বোধক ও 'আহি' দুরত্ববোধক | উত্তরা 

০5৮০ 6159 21987170160. উত্তরাহি-6০ 6189 190 02 1)0101), 

৭৩। বহিরা প্রভভতিভিঃ-_বহিস্, *নারাৎ ও প্রভৃতি শব্দের যোগে 
পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা- প্রায়।ৎ বহিঃ (0068109 চ])6 51]1809) ; আরাৎ 

বনাৎ (29980 60৪ £01686)  প্রামাৎ আরাথ (06107066 2008 6156 চ11196০) " 

শৈশবাৎ প্রভৃতি (2০০ 01110-০09). প্রয়োগও- _ভবদ্র্শনাৎ প্রভৃতি মে 

কৌতুকম্ অস্মিন বিষয়ে--( কাদম্বরী )। 

বি. 8.-'আরভ্য' শব্খের যোগেও পঞ্চমী বিভক্তি হয়| বখা--বাল্যাৎ 

আরভ্য |! (১) দর্শনাৎ আরত্য প্রতিক্ষণম্ উপচীরমানা মহতী শ্রীতিজ!ত। 

--€ কাদন্বরী )। 

(ক) সংক্ষিপ্ুমার ব্যাকরণের মতে হবিস্ শব্ধের যোগে পঞ্চমী ও যী 
বিভক্তি হয় । 

৭৪। খাতে যোগে দ্বিতীয়াচ- এতে শবের যোগে পঞ্চমী ও দ্বিতীয়া 
বিভক্তি হয়| যথা-জ্ঞানাৎ খতে (০: জ্ঞানম্ খাতে) মুক্তিনান্তি 5679 
19 100 8১1586101) ভা161)050 81)01909, 

৭৫। পৃথিখ্বিন-নানাভিস্ততীয়াহন্যতরশ্যাম্-_পৃথক্, বিনা ও নানা 
শব্বের যোগে পঞ্চমী, গ্বিতীর] ও তৃতীয়! বিভক্তি হয়। যথ'-_পুণ্যাৎ্থ (০: 

পুণ্যং ০: পুণ্যেন) প্রখক্ পাপম্--910 0 010616106 002 ৮1789, আরমাৎ 

(০: শ্রমম্ ০ শ্রমেণ ) বিনা কিমপি ন সিধ্যতি--)০৮৮1006 ০৪ 09 

80001001181)90 %/113006 19১০৪: নান] ধন্বং (০0: ধন্মেণ ০: ধশ্মাৎ ) 

নিক্ষল! লোকশ্যাব্রা_-999:8] 0:06: 39 0361983 ভা161)0086 9118107), 
নহি উপ ৯০৪ ০ পপ, 

অ] কৈলাসাদ্ বিনকিনলরচ্ছেদ পাধেয়বন্তঃ (সে) 

* আরাং-*দুরে বা নমীগে “আরাদ্দ,রূ-সমীপয়ো:*--(অমর)। 
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৭৬। স্তোককুচ্ছ_জ্মকতিপয়েভ্যত্তীয়া চ--স্তোক (৪ 11606), কচ্ছ 
(1070015), অল্প (& 11819) ও কতিপয় (৪০:০০) শবের উত্তর পঞ্চমী ও 

তৃতীয়] বিভক্তি হয়। যথা-_স্তোকন্মুক্তঃ ০: স্তোকেন যুক্ত: (035198820 ৮5 

11616), স কৃচ্ছাৎ ০: কচ্ছেণ আগতঃ--- (89 09:06 16) 019100167), 

কতিপয়েন ০: কতিপয়াৎ হতঃ (1 6৫. 05 ৪65৪1) ইত্যাদি । 
1০--হেতু বুঝাইলে তদ্বোধক শব্দের উত্তর পঞ্চমী ও তৃতীয়! বিভক্তি হয়। বখা_বালকে। 

ভয়াৎ (০: ভয়েন) কম্পতে--1) ৮০ 06700158০৬৫ ০৫ 691, ভিক্কুঃ হুঃখাৎ (০: হুঃখেন) 

রোদিতি--71১9 17১9889£ *৮৩৩৪ ০: 9০17০, স প্রাণভয়াৎ রাজগৃহং প্রবিষ্ট | (প) 

ঘি. .--(১) “হস্তেন' গৃহ্াতি--হস্তেন-করণে তৃতীয় | €৩) 'পুণ্যেন” 

হরিং পশ্যতি, পুণ্যেন--হেতো ওয়া। 

(ক) প্রতিনিধি-প্রতিদ্দানে চ যল্মাৎ_-যাহার প্রতিনিধি বা প্রতিদান 
হয়, তাহার উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা _-অভিমন্্যঃ অজ্জুনাৎ প্রতি। 

মাষান্ অস্মৈ তিলেভ্যঃ প্রতিষচ্ছতি-_179 18 10616 01৮০0, 11:81)8 10 

930197766 601 3999১000110 

চ2550185 12 

4১770791266 2780 197291786 ১৮7 

4৯০ তিনি ঘরে বসিয়! চাদ দেখিতেছেন। তুমি ভিন্ন কে আমাকে রক্ষ! করিবে? আজদ্ম 

এই দেশে আছি, তথাপি অন্তত্র গমনের স্প্হ| নাই। তিনি ধাবমান অশ্ব হইতে গতিত হইয়াছেন। 
শিশুটি ভয়ে কীপিতেছে। 

8, 150 00905 58৮ 2৩ 610]8 080667, 25 4৯ 81501610120 09]1 £00 

09৩ 9৮5. 3, 175 19 09015 00 0691 এ108 075 89৫ 0৫6 ৬5৫৪৪* 4 59819 1৩৩ 

91| 001 07৩ লা 557000150০7 15 ৪0920 ০1 03891. 6, 45 8০০০ 10582 
81)11019 (02) 8118 

2, 00160 076 190198777 $61561,06ও, 0887/0 7668019 :--. 

(১) হৃজনঃ ভর্জনাৎ বিভেতি। (২) পরতে! ! ভয়ে আায়ঙ্ মাম.। (৩) ছাঞ্রঃ পাঠে 

বিরমতি। (৫) পথিক: যা বিভাতি। ৫) বনে অব: জাতে (৯) শিং লকতে। 
প৬। করণে চ স্তোকান্সকৃচ্ছ। কতিপয়ন্তাসত্ববচনত্য--(পা)। 



বিভক্তি--515505 0856-600179 

৭৭। জন্বন্ধে ব্ঠী-সম্বন্ধে যী বিভক্তি হয়। যথা--বৃক্ষস্ত শাখা 
(2106 1078101) ০৫ ৪ 6:99) 4 মম পুস্তকম্ ( য ১০০৮); তব গৃহ 

(ড০আ 10888), এইরপ--নগ্যাঃ জলম্, অগ্নেঃ শিখ, মম পিতা, তব পুত্র: 

তশ্য ভ্রাতা, গো: হুগ্ধমূ, বৃক্ষম্য ছায়। | 

ব০৮-_পুর্ব্বে বলা হইয়াছে সন্বন্ধপদ কারক নহে, সম্বন্ধপদের সহিত 

ক্রিয়াপদের অন্বয (সম্বন্ধ) থাকে না, নেই জন্য স্বন্ধে যে ষগ্রী বিভক্তি হয়, 

তাহ। কারক-বিভক্তি নয় । কিন্তু কর্তা, কশ্ম প্রভৃতির স্থানে যে ষণী হয় তাহা 

কারক-বিভক্তি। কারক ষগ্ঠীর সমাস হয় না । 

[.68--(১) নগ্ভাঃ জলং বন্ততে | (২) তৰ পুত্রঃ যাতি--এই দুইটি 

বাক্যে 'বর্ততে' ও “যাতি' এই ছুইটি ক্রিয়ার সহিত যথাক্রমে 'জল' ও 'পুত্রঃ” 

এই দুই পদের সম্বন্ধ বুঝাইতেছে, কিন্ত নগ্ভাঃ ও তব-_-এই ছুই পদের সহিত 

কোন সম্বন্ধ নাই | 

৭৮। কর্তৃকর্মাগোঃ কৃতি-কৎ (অনট্, ধঞু, অল্, ক্তি প্রভৃতি) 
প্রতায়ের প্রয়োগে অন্ক্ত কর্তা ও অন্ুক্ত কর্মে ষঠী বিভক্তি হয় । যথা-- 

কর্তায় _শিশোঃ শয়নম্। অশ্বশ্য গতিঃ | কর্মে অনস্থয পাক:। দুগ্ধ 

পানম্।* 
ব০০--শয়নম্্শী1+অনট্, গতিঃল্গম্।কি, পাকঃ-পচ্1+ঘঞু, 

পানম্-পা1+অনট | পুর্বের উদাহরণগুলিতে শয়নমূ, গতি, পাক: ও পানম্ 
৭৭ যী শেষে--(প1)। 

* ইহার পরে ন লোকাব্যর় ইত্যাদি নুত্রে যে সকল কৃতৎ্প্রত্যয়ান্ত শবের প্রয়োগে যী হয় না 

তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে । এখানে লক্ষণায় যে সকল কৃৎপ্রতায় ভাববাচ্যে হয়, অর্থাৎ 

যাহাদের প্রয়োগে ভাব্ঝ/চক বিশেম্ত ৬০:১৪] ১০৩৪, গঠিত হয় কেবল তাহাদের সন্বন্ধেই এই 

বিধি। যে সকল কৃত্প্রত্যর় যোগে বিশেষণ পদ | অসমাপিক! ক্রিয়| গদ নিপ্পর হয় তাহাদের 

প্রয়োগে বর্তায় ব কর্ণ যী হয় ন। 
4 
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--এই চারিটি কদস্ত পদ ; ইহাদের যোগে শয়ন-ক্রিয়ার কর্তার “শিশু', গতি 
ক্রিয়ার কর্ড “অশ্ব”, পাক ক্রিয়ার কন্ম 'অক্প' ও পান ক্রিয়ার বর্শা 'হুগ্ধ' শব্দের 

উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে । 

৭৯। উ্তয়প্রান্তৌ কর্মমাণি-কৎ-প্রতায়ের প্রয়োগে কর্তা ও কন 
উভয় স্থলে ষষি প্রাপ্তির সম্ভাবন! থাকিলে কেবল কর্মের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি হয় 

এবং বর্তায় তৃতীয়৷ বিভক্তি হয় । যথা--(১) পুস্তকন্ত পাঠঃ ছাত্রেণ_-ছাত্র 

কর্তৃক পুস্তকের পাঠ। (২) হুগ্ধস্ত পানং শিশুনা-_-শিশু কর্তৃক হুগ্ধ পান। 
(৩) অর্থস্য হরণং চৌরেণ--চোর কত্ত ক অর্থের হরণ। 
বৈ" 8. পাঠ, পানং, হরণং প্রভৃতি পদে ঘঞ, ল্যুট প্রভৃতি ভাববিহিত 

প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে । ভাীববিহিত ক্রিয়ার কর্তায় তৃতীয়৷ বিভক্তি হয় । 

৮০। নলোকাব্যয় নিষ্ঠা-খলরথ-তৃনাম্- 
(উ+উক-্উক, ল+উক-্মলোক, লোক +-অব্যয়--লোকা ব্যয়) 

ল (শতৃ, শানচ্, ক্বসু, স্যত, স্যমান), উক, অব্যয় (তুম্, ভ্বাচ্ ণমুল্, 
ল্যপ্), নিষ্ঠা (কত, ক্তবতু), খলর্ধপ্রত্যয়* ও শীলার্থ তৃন্ প্রত্যয়ান্ত শব্ের 
যোগে যী বিভক্তি হয় না। শতৃ-_অন্সং পচন্ (অন্ন পাক করিতে করিতে ) ; 

। গঁহং গচ্ছন্ € গৃহে যাইতে যাইতে ); শানচ--পিতরং সেবমানঃ (পিতার 

সেবা করিতে করিতে ); ক্বন্ু-_অক্নং পেচিবান্ (ভাত বশধিয়াছিল যে সে); 

কানচ-গুরুং ববন্দানঃ (যে গুরুকে পুজা করিয়াছে সে) ; স্যতৃ--গ্রামং 

গমিস্তন্ (ষে গ্রামে যাইবে সে); গ্যষান__গরুং সেবিস্তমাণঃ (যে গুরুর 

সেব। করিবে সে ) ; উ--জলং পিপানুঃ (জল পান করিতে ইচ্ছুক) ; উক--স 
শি শপ পপ এস অভ সপন শপ বর সপ পার পাপ পপ পপ ০. সপ প্র আপ জাপা 

* নু ছুরু ও ঈধৎ শব্ের পরে ধাতুর উত্তরে থে 'অ' ও 'অন্* হয়, তাহাদিগকে খল ও খলর্থ 
প্রত্যন্ন বলে । খল্ প্রত্যয় কর্পবাঁচ্যে হয়, হুতরাং ইহার বর্তায় ওয়া হয়। 'অপি' বাগধিপন্ত 
ছুর্বচঃ বচনং তথ্ 'বিশ্ময়দ,, ইত্যাদি মহাকবি প্রয়োগ থল্ প্রত্যয়ান্ত শষাটিকে কর্তার সহিত অন্য 
ন! করিয়া! সাধারণ বিশেষণ রাপে গণ্য হয়। “ুর্কচঠ “বচন” ইহার বিশেষণ । ইদং কর্ম তস্য 
“তুরং ইত্যাদি স্থলেও 'ভুফরং" পদটি 'কর্্ম' এই পদের বিপেধপ ধর] যাইতে পারে, খল্ প্রত্যয়ানত 
শব্দটিকে কর্তার সহিত অন্বয় করিলে কর্তার ওয়! বিসুক্তিই করিতে হয়। 
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শত্রং ঘাতুকঃ ( সে শক্রকে বধ করিতে ইচ্ছ। করে ); তুম্-ন খ্রামং গত্বমূ্ 
ইচ্ছতি (সে গ্রামে গমন করিতে ইচ্ছ! করিতেছে ); স্কাচ.-_জলং গীত্ব! গল 
পান করিয়া); জ্যপ.-দেবং প্রণম্য (দেবতাকে প্রণাম করিয়া) ; পমুল্-_ 

শাস্তং শ্রাবং শ্রাবম্ (শান্্ পুন: পুনঃ শ্রবণ করিয়া) ; জ্-ময়া জলং পীতম্ ; 

ক্তবতু-_গ্রামং গতবান্; খলর্থ-ন এতৎ সুকরং ভবত! (ইহ! আপনার পক্ষে 

সহজ নয়) ; এতৎ দুফষরং তেন (ইহা তাহার পক্ষে কষ্টকর )। ক্ৃতং কাধ্যং 

ছুকরং পাওবেয়ৈ১--(ম) | শীলার্থ তৃণ্_রাজ। ধন দাত! । 

(ক) উক-গ্রত্যয়াস্ত হইলেও “কাম়ুক' শবের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। 

যথা--দবিদ্রঃ অর্থস্ত কামুক: (দরিদ্র অর্থের কামন! করে )। 

৮১। ক্তন্য চ বর্তমানে - বর্তমান কালে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগে 

কর্তীায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা--বিদ্বান জনঃ বিছুষাং পুজিত: ( বিদ্বদৃতিঃ 

পুজ্যতে)-_-4. 190/0000 1090 1 10010019010 10০ 19811). স ব্রাজ্ঞাং 

মতঃ (রাঁজভিররন্তাতে )--179 13 79800906901) 101009. 

[0811 : মতিবুদ্ধিপুজার্থে্যম্চ__ এই সুত্র দ্বার! ইচ্ছার্থ, জ্ঞানার্থ ও 

পুজার্থ ধাতুর উত্তর বর্তমানকালে ক্ত প্রতায় হয়। কৃদন্ত প্রকরণে ইহার বিস্তৃত 

আলোচন। করা হইবে । 

৮২। অধিকরণবাচিনশ্চ-অধিকরণবাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগে 

ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা1-ইদম্ তেষাম্ শয়িতম্ (ইহা তাহাদের শয্যা) । ইদম্ 

তেষাম্ আ!সতম্ (ইহা তাহাদের আসন)। 

ব.. 'শয়িতম্* ও 'আসিতম্” এর অর্থ শধ্য। ও আসন । শষ্যতে অন্মিন্ 

ইতি-শয়িতম্ শী+জ)। আসশ্যতে অন্মিন্ ইতি-আসিতম্ (আস্+ক্ত )। 

৮৩। বিভাষ। ভাবে--ভাববাচ্যে বিহিত ক্ত প্রতায়ের প্রয়োগে কর্তায় 
বিকল্পে ষঠী বিভক্তি হয়। যথা-__ছাব্রশ্ত (০: ছাত্রেণ) হসিতম্। এইকপ-_ 
মম আাভম্ ০: ময় কলাতম্ ॥ মম শয়িতম্ ০৮ ময়! শয়িতম্। মম ম্থিতম্ ০: 

ময়] স্থিতম্। | 
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৮৪। কৃত্যানাং কর্তরি বা-_কুত্য প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্তায় বিকলে ষঠী 
বিভক্তি হয়। (ভব্য, অনীক, গ্য, বু, ক্যপ._-এই পাঁচটিকে কৃত্য প্রত্যয় 
বলে)। ভব্য--মম 0০: ময়া) চন্দ্রঃ দ্রষ্টব্যঃ--)6 1000 19 6০0 19৪ 

৪96 10য 709. (দ্র্টব্য:ল্দ্বশ +তব্য )। অনীয়--তন্য (০: তেন ) গুরুঃ 

অর্চনীয়--189 0:9010600. 810010 1799 01817170790 0 10179, 

( অঙ্চনীয়-অচ্চ +অনীয় )। গ্য--তবৰ (০: ত্বয়1) পুস্তকং 'পাঠ্যম্--109 

0900 81)0010 139 920. 10 5০0. (পাঠাম্-পঠ্ + ণ্যৎ)। ক্যপ- 

মম (0: ময়া) হবি জ্বত্য--79/ণ 81019 199 ৪.30790. 05 70০, (স্তত্যঃ-, 

স্বক্যপ)। যণ্ড-তন্য (০: তেন) অর্থঃ লভা:--179 1001)65 91)09819 

6 £917)69 1১ 10100, (লভ্য-লভ.47যৎ)। 

৮৫| দ্বিষঃ শতু্ব্বা-_শত্ প্রত্যয়ান্ত ছ্বিষ, ধাতুর প্রয়োগে কর্মে বিকল্পে 

ষণ্ঠী বিভক্তি হয় । যথ|--মুরং ০: মুরশ্য দ্বিষন্ (মুর নামক দৈত্যের সহিত 

শত্রতাকারী অর্থাৎ মুরারি-কুষ$ )। “ছ্িষন্' _্দ্বিষ+শতৃ পুং ১মা, ১ব: | 

৮৬। অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি--অধি+ইক্+অর্থ-অধীগর্থ (স্ররণার্থ 
ধাতু ) এবং দয়, (৮০ 991 10196) ও ঈশু (6০ 1070 1৮ ০৮৪ 6০ 109 

10,869: 01) ধাতুর কর্মে বিকল্পে ষণ্ী বিভক্তি হয়| যথা স্মরণার্থ- পুত্র: 
মাতৃঃ (০: মাতরং) স্মরতি--71)6 80 190362701)623 119 10)061)91, 

প্রয়োগ 2 ন স্মরিষ্তসি নারীণাং মান্ুষীণাং মনস্থিনি-( রা )। 

দন্স--দাতা দরিদ্রাণাং (০: দরিদ্রান্) দয়তে (দাতা দরিদ্রদিগকে দয়া 

করিতেছেন )। তেষাং দয়সে ন কল্মাংৎ-(ভটি)। উশ.-পিত! পুত্র 
(0: পুত্রং) ঈে--10 19656728158 0591: 1019 ৪070, 

৮৭। কৃত্বস্ু-স্রচোঃ কাঙাধিকরণে- কত লু (কত্বস্) ও সুচ (মু) 
প্রত্যয়ের প্রয়োগে কালবাচক শব্ষের অধিকরণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়! যথা-- 

০০০ শি শপ শে ০ শি ০ সদ শি ৮ পি শর ও আশিস উদ পরপর পারার সএচরত, পচা ০ জর 

৮৭। কৃত্বোহর্ষপ্রয়োগে কালেহধিকরণে-( পা )। 
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কৃত্বন্--দিবসম্য পঞ্চকত্বঃ অধীতে (দিনে পাঁচবার অধ্যয়ন করে ),স 

দিনস্য দ্বিঃ ভুষ্ক্তে (দিনে হুইবার খায় )। ধাচ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় 
কত্বস্থ প্রভৃতির অর্থবাচক তাহাদের প্রয়োগেও অধিকরণে ষণঠী বিভক্তি হয়। 

যথা-_স যাসশ্য পঞ্চধা! অগচ্ছতি। 

[ব০/০.-_-অস্ত্যদন্যাত্যতন্গুভিঃ-( অন্তা4+অসি-+-আতি+অতম্থভিঃ ) 

অস্তাৎ, অনি, আতি ও অতন্ু--এই প্রতায়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়| 

যথা-_অস্তাঁ-উদ্ভানস্য পুরস্তাৎ (উদ্যানের সম্মুখে )। পুরস্তাৎ_পুর্বব+- 

অন্তাৎ | অসি--( অস্)"নগবস্য পুরঃ ( নগরের শন্মুখে ) 1 পুবত- পুর্ব 

অসি। আতি (আৎ )__সমুদ্রস্ত উত্তরাৎ ( সমুদ্রের উত্তরে )। উত্তরাৎ-- 

উত্তর+আতি। অতম্্র (অতস্)-_ গ্রামস্থ দক্ষিণতঃ (গ্রামের দক্ষিণে )। 

দক্ষিণত:--দক্ষিণ4+ অতস্ু | 

৮৮। এরনপ। দ্বিতীয়া চ--এনপ্ প্রত্যয়াত্ত শবের যোগে যণ্ঠী ও দ্বিতীয় 
বিভক্তি হয়। যথা--দক্ষিণেন গ্রামশ্য (০ প্রামম্)10 ১৪ ৪০৪০ ০? 
ঠ19 ৮1119,6৩, 

প্রয়োগঃ- দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকাম্ আলাপ ইৰ শ্য়তে_ (শ) 

৮৯। তৃপ্ত্যর্থানাং বিভাব। করণে-_তৃপ্তযর্থ ধাতুর করণকারকে বিকলে 
ষষ্ঠী বিভক্তি হয়| যথা-_অগ্নি: কাষ্ঠানাং (০: কাষ্টৈ: ) ন তৃপ্যতি-- ঘ1ঃ9 

18 7106 8139%880 15 1191. প্রয়োগঃ- অপাং হি তৃপ্ায় ন বারি-ধারা, 

স্বাহুঃ সুগন্ধি: স্বদতে তুষারা--€ নৈষধচরিতম্ )। 

৯০। তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরশ্যাম্__তুলা ও উপমা 
শব ভিগ্ন তুল্যার্থে ( তুল্য, সর্রশ, সম, সমান ) শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও তৃতীয়া 
বিভক্তি হয়। যথা_ তুল্য শব্ধবোগ্ে-বিনয়স্ত (০: বিনস্বেন ) তুল্যো 

গুণে! নাস্তি--10929 2৪ 290 517৮0911056 090098%5, জ্ঞানস্ত (০: জ্ঞানেন ) 

সমং ধনং নাস্তি--009:5 8৪ 00 5810) 1805 /0)০%1996০. সমান শব 

যোগে- তন্য (০: তেন ) সমান: কোহপি নান্তি। প্রয়োগঃ--ধন্বেপ হীনাঃ 
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পশুতিঃ সমানা:-( হি )। সন্বশ শব্ষবোগে-নূর্থাঃ পশুনাং (০৮ পশুভি: ) 
সদদশাঃ ভবস্তি। তুলা ও উপম! শব্দের যোগে কেবল ষষ্ঠী বিভক্তি হয় । যথা-_ 

তুলা _বিষ্কোঃ তুলা নাস্তি। উপমা-শিবস্য উপমা নান্তি। 

৯১। চতুর্থীচাশিশ্াযুস্ত-মদ্র-ভগ্র-কুশল-ন্খা খঁ-হিতৈ১ আশীর্বাদ 
বুঝাইলে আয়ুম্ত ( আয়ুবৃদ্ধি-10706 1166), মদ্র (আনন্দ, যজল ), ভদ্র 

(মঙ্গল, সৌভাগ্য--£০০০এ £01009 ), কুশল, সুখ, অর্থ ( ধন, শ্রশ্বর্যয-- 

[00309116য ) এবং হিত-পর্যযায় (শুভ, মঙজল--£০০৭) শব্ষের যোগে যী 

ও চতুর বিভক্তি হয় । যথা--আম্থুষ্য _নৃপস্য (০হ₹ নৃপায়) আয়ুহ্যং ভুয়াৎ_ 
115 60৩ 1106 116 10116, শিঙ্কন্য (০: শিষ্কায় )0 জুখম্ ০: হিতং 0: ভদ্রং ) 

ভুয়াৎ-- 115 17800100583 %669:)0 ৮1১৪ 018017)19, 

নব. আশীর্ববাদ বুঝাইলে নিরাময়, পথ্য, শস্ প্রভৃতি কুশলার্থ শবেের 

যোগে যী বিভক্তি হয়। যথা- রাজ; (০: রাজ্ঞে) নিরাময়ং ভুয়াৎ 

ইত্যাদি। 

৯২। দুরান্তিকার্থৈঠ বষ্ঠ্চ্যতরন্যাম._দুরার্থ ও অস্তিকার্থ (অস্তিক, 
নিকট, সনীপ) শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা- গ্রামাৎ (০৮ 

গ্রামন্য ) দুরমূ- ঘা টিটো] 00৩ 5111029.  নগরাৎ (০: নগরল্য ) অস্তিকসূ 

2 605 60৮7. ূ 

৯৩। যষ্ঠী হেতু প্রয়োগে হেতু শব্দের প্রয়ে।গ থাকিলে, নিমিত্ত- 

বোধক শব্দের উত্তর যী বিভক্তি হয়। যথা- অনন্য হেতোর্ব্বসতি--8৩ 

1195 101 (0০0৫, 

টব. 9, বৈয়াকরণের] এস্বলে তৃতীয়াদি পাঁচ বিভক্তিরই বিধান 

করিয়াছেন । 

৯৪। সর্ববনান্ষত্বভীয়া চ-_হেতু শব্দের প্রয়োগ থাকিলে, নিমিত্ত বোধং 
সর্বনাম শবের উত্তর যী ও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা--কন্য হেতোঃ ও 

আগত, ০: কেন হেতুন1 সঃ আগত: (কাহার জঙ্ত সে আপিয়াছে )। 
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৯৫। নিমিত্তপর্ধ্যায়-প্রয়োগে অর্বধাসাং প্রীয়দর্শনম্_নিমিত 
পর্ধ্যায় শব্দের প্রয়োগে অর্থাৎ নিমিত্ত, হেতু, প্রয়োজন, কারণ প্রভৃতি শব্দের 
প্রয়োগে সর্বনাম শব্দের উত্তর প্রায় সকল বিভক্তিই হয় । ষথা-_-কো হেতুঃ, 
কং হেতুম্, কেন হেতুনা, কন্যৈ হেতবে, কষ্মাৎ হেতো:, কম্ত হেতোঃ, 

কন্মিন হেতৌ স আগতঃ। 

প্রয়োগঃ--আজ্ঞাপয় কোহসি ? কম্য হেতোঃ: জাগতোহসি ।_-(দ)। 
এইরূপ--কিং নিষিত্ং কেন নিমিত্তেন ইত্যাদি । কিন্তু সর্বনাম শব্দের 

প্রয়োগ না থাকিলে প্রথম ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না, অবশিষ্ট পঁচাট বিভক্তি 
হয়। যথা-জ্ঞানেন নিষিত্তেন হরি: সেব্য। এইরূপ জ্ঞানায় নিমিতায় 
ইত্যাদি । 

০৫০--প্রতি-পুর্ববক ভা ধাতুর যোগে যী বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। 
যথা-_ 

প্রয্মোগঃ- (১) সর্বেব চ “তে” বেদাঃ প্রতিভাশ্যন্তি-_-(ম)। (২) তৎ 
অদ্ভুতং “মে' প্রতিভাতি-(ক)। (৩) শুন্তম্ইব “মে প্রতিভাতি জগৎ-- 
(কা)। (8) বিচারমুঢঃ প্রতিভাসি মে' ত্বম--(রঘু)। 

[2%60০15৩ 12, 

1, 47679100110 407917%% :-- 

£. একটি হরিণ বৃক্ষের নীচে ঘুমাইতেছে | আমি তাহার নিকট সাহায্য 
লাভের আশায় যেখানে গিয়াছিলাম । নগরীর নিকট দিয়! নদী প্রবাহিত 

হইয়াছে । শ্থাম দরিদ্রকে দয়া করে । 

3, 11007619058 0£ 0০ ৪01) 800 1006, 2.00189 20110 ০ & 

00 19 557966,. 8. 101019 19 0]. 80001. 4, [0859 0 80] 10800180 

৪00, 6.:17)9 098৮5 ০01 ৮৮০ 11009185798 18 ০1৮ 01081701706 

(রমণীয়), 6. 71109 056 110%% 1090 (আস্তিক) 6৩ 00. 

£, 00779064796 10110/870 861667069, 08887701680? :-- 

(১) অল্নন্ত পচন্ বিপ্রঃ অত্র তিষ্ঠতি। (২) তব ইদং সুকরম্। 
(৩) হিমালয় উত্তরাৎ ষক্ষম্য আবান: 1 (8) শিশনাং তুগ্চ্য পানম্। (৫) পিতুঃ 
সেবমানঃ পুব্রঃ স্থখং লভতে | (৬) ইদং মম ভুফরম্। 
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অধিকরণপ কারক --1.০০৪৮/৮৪ 0855. 
৯৬। আধারোহধিকরণম্--ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। 

যথ1-_স গৃহে বর্ততে- 9 1৪ ৪৮ 10০299, 
__ক্রিয়ার আধার কাহাকে বলে ? যেখানে ক্রিয়াটি নিষ্পম হয়, তাহাই 

পেই ক্রিয়ার আধার | যেমন, ছাত্রঃ আসনে উপবিশতি-- ছাত্র আসনে বসিয়। 

আছে-- এখানে বল। ক্রিয়াটি আসনের উপর নিপপন্ন হইতেছে, অতএব, আসন 

আধার ব! অধিকরণ কারক | ইহা অন্যভাবেও বল যায়--ক্রিয়ার আশ্রয়ভুত 

কর্ত1! ও কর্মের যে আধার তাহাই অধিকরণ কারক । যেমন--(১) শিশু: 

শয্যায়াং শেতে_ এই বাক্যে শিশু:- কর্তা, আধার শয্যা, (২) পাচকঃ 

স্বাল্যাম্ ওদং পচতি-- এখানে ওদনং-_কর্নের আধার, অতএব শয্যা ও স্থালী 

ক্রমান্থয়ে কর্ত। ও কশ্মের আধার বা অধিকরণ কারক । 

আধার তিন প্রকায়, (১) এঁকদেশিক বা ওপশ্লেষিক, (২) বৈষয়িক, 

€৩) অভিব্যাপক। 

(১) এঁকদেশিক-(১) বনে সিংহঃ বসতি-বনের এক অংশে পিংহ 
বাস করে। (২) নগ্যাং শ্াতি-নদীর এক অংশে স্নান করিতেছে । 

(২) বৈষয়িক-_(১) বিষ্ভায়াম মম অনুরাগ: বিগ্যতে-বিদ্ভাবিষয়ে 

আমার অনুরাগ আছ । (২) তপ্য ধঙ্শে মতি: অস্তি--ধশ্মবিষয়ে তাহার ইচ্ছা 

আছে। ধর্শে বেদা: প্রমাণম্-_ধন্মবিষয়ে বেদই প্রমাণ। 

(৩) অভিব্যাপক- ১) তিলেষু তৈলম্ অন্তি--তিলের সমস্ত অবয়ব 
ব্যাপিয়া তিল আছে। 

ইহা ছাড়া কেহ কেহ কাল ও লাক্ষণিক--এই দুই প্রকার অধিকরণের 

নাম করেন। যথা- | | 

কালাধিকরণ--(১) বর্ধান্স বৃষ্টি্ভবতি-বর্ধাকালে বৃষ্টি হয়। (২) রাত্রো। 
চন্্রঃ উদেতি-_বান্রিকালে চন্দ্র উদিত হয়। এইক্সপ--একাদশ্যাঃ ন ভুগ্তীত। 

লাক্ষগিক- কোনও শব শ্রবণ করিলেই হৃদয়ে যে বস্তর উদয় হয়, 
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তাহাকে সেই শের অভিধ] অর্থ বলে । বৃক্ষ বলিলেই শাখাদিযুক্ত যে বস্তর 

প্রতীতি হয়, তাহাই বৃক্ষ শব্দের অভিধা অর্থ। যেস্থানে অভিধ! অর্থের ছারা 

বক্তব্য বিষয়ের বোধ হয় না, সেই স্থানে লক্ষণ অর্থ আশ্রয় করিতে হয়। 

যেমন, অঙ্গুল্যগ্রে করিশতম্ অস্তি--এখানে অঙ্ুল্যপগ্রে শবের অর্থ অঙ্গুলি 

প্রভাগ, সেখানে একশত হস্তীর অবস্থান অসম্ভব, অতএব অঙ্গুলির অগ্রভাগ 

দ্বার! প্রদশিত স্বানই বুঝিতে হইবে । এইরূপ-_স গঙ্গায়াং বসতি--সে গঙ্গার 

তীরে বাস করিতেছে । 

সপ্তমী বিভক্তি--১০৮৪0% 0856-6170108 

৯৭। অপ্তম্যধিকরণে চ (সপ্তমী + অধিকরণে-সপ্তমযধিকরণে )-. 
'অধিকরণকারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা-_রামে। গৃহে তিষ্ঠতি -- 22009 

₹920)811)9 9 1)01009. বিপ্রো নগ্ভাং সাতি--116 13181010070 10261065 20 

6 715৪: এইবপ--(১) শিশু: শষায়াং শেতে। (২) সিংহঃ বনে 

প্রতিবসতি | (৩) জলে মতস্যাঃ সঞ্চরস্তি | 

৯৮। জাধ্বসাধুপ্রয়োগে চ-(সাধু+অনাধু-সাধবসাঁধু )-সাধু ও 

অসাধু খকের প্রয়োগে সপ্ুমী বিভক্তি হয়। যথা--সাধু কষ্চো মাতরি, 

অসাধুরাতুলে--151157008% 05 %1611-001)0590 60৮/805 1019 10061861006 

211-00119590. (0৮72109 1019 010,5011)9,1 010019. 

৯৯। নিমিত্ত কর্মযোগে- নিমিত্ত যখন কোন ক্রিয়ার কর্দের 

সহিত সমবায় বা সংযোগ সম্বন্ধে যুক্ত হয়, তখন সেই নিমিত্তবাচক শবে 

সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা--চর্মণি দ্বীপিনং হস্তি, দ্তয়োহস্তি কুষ্ারমূ, 
কেশেরু চমরীং হস্তি, সীযি পুস্তলকে। হত। (মানুষ চন্মের জন্য ব্যাস্ত বধ 

করে : দত্তের জগ্ত হস্তী বধ করে; কেশের ছন্থ চমরী বধ করে এবং সৃগনাভির 

নু কত্তরী বধ করে)। 

উল্লিথিত উদাহরণে হ্বীপিনম্, কুঞ্রম্, চমরীম্-এই তিনটি পদ 



58 ৪৬ ৪ছেন। 002450াণেশ ওর এ মাটি লুপ 280 

“স্তি' ক্রিয়ার কশ্ন এবং পুস্তলক:-_-হতঃ' এই ক্রিয়ার কর্ম । এই কণ্ম 

পদগুলির সহিত যথাক্রমে চর্ম, কেশ ও সীষন্ ইহাদের সমবায় সম্বন্ধ থাকায় 

এবং এইগুলির জন্ত হনন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হওয়ায় উহাদের উত্তরে সপ্তমী 

বিভক্তি হইতেছে 

চ7176--(05) কন্মযোগে -কশ্মকারকের সহিত সমবায় সম্বন্ধ বা সংযোগ 

সন্বন্ধ থাকিলে নিমিত্তববোধক-ফলবোধক, যোগ-্সমবায় জন্বদ্ধ অথবা 

সংযোগ সম্বন্ধ | চচন্মণি দ্বীপিনং হস্তি' ইত্যাদি সমবায় সম্বঙ্ধের উদাহরণ । 

সংযোগ সম্বন্ধ হইলেও সপ্তমী বিভক্তি হয় | যথা--বস্ত্রেষু রজকম্ অবধীৎ কৃষ 

--+15091070 111160. 01)6 79417617090 101. 01060698. 

(১) নিমিত্তমিহ কঙ্গমূ। যোগঃ সংযোগ সমবার়াত্মকঃ | নিমিত্ত 
অর্থে ফল বুঝিতে হইবে, যোগ অর্থে সংযোগ ও সমবার সম্বন্ধ । অবয়ব ও 

অবয়বীর মধো যে লন্বন্ধ, তাহাকে সমবায় সম্বন্ধ বলে । সকল স্থলে হেত্বর্থে 

তৃতীয়। বা চতুর্থী বিভক্তি হইতে পারিত, কিন্তু এই সুত্র দ্বারা সগুমী বিভক্তি 

হইল ! 

মুক্তাকলার করিণং হবিণং পলায়, 
সিংহং নিহস্তি ভুজবিক্রমজূচনায়। 
ক নীতিরীতিরিয়তী রঘুবংশবীর | 

শাখান্গে জরতি বন্তব বাণমোক্ষঃ | 

বৈয়াকরণের] বড় অক্ষরে মুদ্রিত পদগুলিকে অসাধু প্রয়োগ বলেন, আবার 

কেহ কেহ বলেন, তুম্-প্রতায়ান্ত পদ উহা করিয় “ক্রিয়ার্থোপপদন্থ চ কণ্মীণি 
স্বানিনঃ* এই স্থুত্র দ্বার! চতুথী হইরাছে। 

১০০। যশ্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্_ষে ক্রিয়ার কাল হারা অন্ত 

ক্রিয়ার কাল নির্ধারিত হয়, তাহার উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। এই সপগ্তমীকে 

ভাবে সপ্তমী বলে। ইংরাজিতে ইহাকে [00017096155 879801919 বলে 

যথ1--€১) স্ুষ্যে অন্তং গতে রামঃ গৃহং গত:--01)9 ৪৩5 0085308 ৪9$ 
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চ১970& 90 10199. (২) রাত্রৌ আগতায়াম্ অহং চন্্রং ড্রক্ষ্যামি--1 51081] 

৪99 1186 100018 018 019৩ 210070801) 06 70117, 

[ব০৩৫৪-_যে বাক্যে ভাবে সপ্তমীর প্রয়োগ, হয় তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে 

তুইটি বাকা দেখিতে পাওয়] যায়। যথা, (১) সুর্য: উদিতঃ, (২) পথিক: 

প্রস্থিতঃ লনুর্য্যে উদ্দিতে পথিক: প্রস্থিতঃ | এস্থানে সুর্য: ও পথিক: কর্তা, 
এবং উভয়ের কাল দ্বার প্রস্থানের কাল নিরূপিত হইয়াছে, জ্ুতরাং উৎ+ই 

এই ক্রিয়ার কর্তা, সুধ্যের উত্তর সপ্তমী হইল এবং উদিত শব্খটি তাহার 

বিশেষণ বলিয়া সপ্তম্যন্ত হইল | যেব্রিয়া অন্য ক্রিয়ার কাল নির্দেশ করে, 

তাহ] কর্তৃবাচ্যে থাকিলে কর্তার, কর্মবাচ্যে থাকিলে কর্মের ও ভাববাচ্যে 

থাকিলে (ক্রিয়/বে।ধক) ভাবের উত্তর সপ্তমী হয়। ভাব-্কদন্ত ক্রিয়া। 

যথা--স্ছুর্য্যে উদিতে কমলং বিকসতি, গোপৈ: গোধু দুহযানান্গ বালকাঃ 

আগচ্ছন্, শিশুনা রুদিতে জননী সমায়াতা। 
এই সকল প্রয়োগে ্থুধ্য' উৎ1ই ধাতুর কর্তা, "গো দহ ধাতুর কর্ম ও 

'রুদিত' পদটি রুদ্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ে নি্পনন | 

প্রয়োগঃ-(১) সুর্যো চ অন্তাচলাবলম্িনি উপাধায়ঃ শিশ্তস অবোচৎ 
_(ম)। অথ জলতি তম্মিন শমী কোটরে পাপবুদ্ধি-পিতা নিশ্চক্রাম-_(প)। 

১০১। বঠীচানাদরে (চ+অনাদরে-চানাদরে )_ভাবে সগ্রমীর 
স্থলে ক্রিয়া দ্বারা অনাদর (অবজ্তা--915089) বুঝাইলে অনার্ঁতের উত্তর 

অর্থাৎ যাহাকে অনাদর করা যায়, তাহার উত্তর ষ্ভী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। 

যথা--রুদতি পুত্রে (০ রদত;ঃ পুত্রস্য) পিত। প্রতস্থে_ পুত্র কাদিতে থাকিলেও 

(পুত্রের ক্রন্দন গ্রাহথ না করিয়া) পিতা প্রস্থান করিলেন। পশ্যতো বকমুর্খস 

নকুলৈর্ক্ষিতাঃ সুতাঃ-মুখ বক দেখিতে থাকিলেও নেউলের। তাহার শাৰক- 

গুলি ভক্ষণ করিয়াছিল । 

১০২। যতশম্চ নির্ধারণম্-জাতি, গুণ, ক্রিয়া! অথবা সংজ্ঞার ছারা 

একজাতীয় অনেকের মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া পৃথক করিয়! লওয়ার 
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নাম নির্ধারণ । যাহ] হইতে নির্ধারণ কর! যায়, তাহার উত্তর যী ও সগ্তদী 

বিভক্তি হয়। নির্ধারণ একদ্রাতীয় বস্তু বা ব্যক্তিসমূহের মধ্যে হইয়৷ থাকে । 
জাতি ছুই প্রকার, পরাজাতি (99789) ও অপরাজাতি (99০199 ), 

কালিদাস, ভবভুতি, বাণ ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, কিন্তু ইহারা সকলেই 

“কবি' শ্রেণীর অন্তর্গত | সিংহ, ব্যাত্র, ভলুক ইহার! সকলেই পশু শ্রেণীর 

অন্তর্গত। “কবি? ও “পশ্ত' এস্বানে পরাজাতি ; কালিদাস প্রভৃতি ব্যক্তি বা 

সিংহ প্রভৃতি প্রাণী অপরাজাতি। যখন পরাজাতি হইতে অপরাজাতিকে 

পৃথক করা হয় তখনই নির্ঘারণে ষ্ঠী বা ৭"মী হয়। ইহারই উদাহরণ 

“কবীনাং (কবিবু ) কালিদাস: শ্রেষ্ঠঃ' | পশুনাং (পশুযু) সিংহঃ শ্রেষ্ঠ: | 

জাতি, গুণ, ক্রিয়া অথবা সংজ্ঞাভেদক ধন্ম (70176665 ) অপরাজাতিকে 

পরাজাতি হইতে পৃথক করে। ষে স্থানে দুইটিই অপরাজা'তির অন্তর্গত 

এবং কোনও বৈশিষ্ট্য বশতঃ তাহাদের ভেদ নির্ণয় কর প্রয়োজন হয়, তখন 

“পঞ্চমী বিভক্তে3, এই সুত্রান্ুসারে সে ক্ষেত্রে পঞ্চমী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। 
'শৃগালাৎ ব্যাস্ত্রো বলীয়ান্*-_ইত্যাদি উহার উদাহরণ । ভাস্তকার ও 

বোপদেবের মতে নিদ্ধারণে পঞ্চমীও হইতে পারে। “অজাত-মৃত-মূর্খেভ্যো! 

স্বতাজাতৌ স্ুতৌ বরম্'_ইত্যাদি ইহার উদাহরণ । জাতি দ্বারা-ন্বণাং 
(০: নৃরু) দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠ: | পশুনাং (০: পশ্ুবু) সিংহে। বলিষ্ঠঃ। গুণ দ্বারা 

_গাঁবাং (0 গোবু) কফ! বহুক্ষীরা1--( বছ ক্ষীরং যস্যা সা, অর্থাৎ অধিক 

দুগ্ধবতী )। ক্রিয়া বারা _-গচ্ছতাং (০: গচ্ছৎস্ত ) ধাবস্তঃ শীত্রগায়িন:-- 

পথিকদিগের মধ্যে যাহার! দৌড়ায়, তাহার] শীত যায়। সংজ্ঞা! দ্বারা 

কৰীনাং (০£ কবিষু) কলিদাস: শ্রেষ্ঠঃ | 

১০৩। সাধু নিপুণান্যা মর্ায়াং অপ্তম্যপ্রতেঃ_ 
(ন প্রতি-অগ্রতি, সপ্তমী +অপ্রতে£স্সপ্তমাপ্রতে; ) 

অচ্চ1 (প্রশংসা) বুঝাইলে সাধু ও দিপুণ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়, 

কিন্ত প্রতি শব্দের যোগ থাকিলে সপ্তমী হয় না। যথা--ব্যাকরণে সাধুঃ-- 
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18 ৪6:00 20) 1166786976. প্রয়োগ কে। ভবান্? কন্যাং বিষ্ায়াং 

নিপুণ: ?--(দ)। কিন্ত প্রতি শব্ষের যোগে সপ্তমী হয়না যথা-রামঃ 

মাতরং প্রতি সাধু: ( নিপুণ: )। 

১০৪। স্বামীশ্বরািপতি দায়াদ সাক্ষি প্রতিভূ প্রসূতৈম্চ__ 
স্বামিন্ (00956০:), ঈশ্বর, অবিপতি (1979), দায়াদ (উত্তরাধিকারী ), 

সাক্ষিন্ (৮160555 ), প্রতিভূ (জামিন ) ও প্রস্থৃত (জাত ) শব্ের যোগে ষষ্ঠী 

ও সপ্তমী বিভক্তি হয়| যথা--দেবানাং (০: দেবেধু ) স্বামী ০ ঈশ্বরঃ ০: 

অধিপতি:-সকল দেবতার প্রভু । এইরাপ--সঃ বিবাদশ্য (০: বিবাদে ) 

সাক্ষী--তিনি বিবাদের সাক্ষী | কৃষ্ণ; যাদবানাং (০: যাদবেষু) দায়াদ:-_ 

রুষণ; যাদবদের জ্ঞাতি। সঃ ব্যবহারস্য (০: ব্যবহারে ) প্রতিভুং- তিনি, 

মোকদ্দমায় জামিন। 
১০৫। প্রমিতোৎ্স্কাভ্যাং তৃতীয়! চ-প্রসিত ও উৎস্ক শব্দের 

যোগে সপ্তমী ও তৃতীয় বিভক্তি হয়| যথা--স ধনেরু (০৮ ধনৈঃ ) প্রসিত-- 
119 15 0০6] 0698003 0£ 99101). 

১০৬। অধবনে। ব্যবধো প্রথম! চ-_ব্যবধান বুঝাইলে অধববাচক 
( পথবাচক ) শবের উত্তর সপ্তমী ও প্রথম] বিভক্তি হয়| যথা গ্রায়ো! বনাৎ- 

পঞ্চসু ক্রোশেষু (০: পঞ্চক্রোশা:)--প্রাম হইতে বন পাঁচ ক্রোশ দুরে অবস্থিত । 

১০৭। ক্রিয়ামধ্যেহ্ধবকালাভ্যাং পঞ্চমী চ-হুই ক্রিয়ার মধ্যবস্তী 

অধ্ববাচক ও কালবাচক শবের উত্তর পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি হয় । যথা-- 

অধববাচক--স ইহ স্বিত্বা ক্রোশে (০: ক্রোশাৎ) লক্ষ্যং বিধ্যেৎ-সে এখানে 

থাকিয়া এক ক্রোশ দুরে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারে। কালবাচক-_-দঃ অস্ত 

ভুক্তা দ্বহে ( ০ ছ্যাহাৎ ) তোজা--আজ ভোজন করিয়! ছুই দিন পরে ভোজন 

ররর, ওর আল পপ শপ গসিপ পাম্পি পীশা আস্পপি পি শী শী জনপদ জপ শপ আপ পিস জনন 

১৯৭] অপ্ুমী-পঞ্চমৌ কারকমধ্যে_( প1)। 
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১০৮। অধিকশব্দ যোগে পঞ্চমী ৮--অধিক শের যোগে পঞ্চমী ও 
সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা- লোকে (০: লোকাৎ ) অধিকে হরি--0৪ 

8৪ ০৮৪: 10080). 

১০৯। চূরান্তিকার্থেভ্যো৷ দ্বিতীস্বা-তৃতীয়া-পঞ্চম্যম্চ_দুরার্থ ও 
অস্তিকার্থ (নিকটার্ঘ ) শবের উত্তর দ্বিতীয়া, তৃতীয়, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি 

হয়। যখা--দ.বার্থ-দুরম্ (০: দুরেণ ০: দুরাৎ ০৮ দুরে) প্রামশ্য_প্রাম 

হইতে দুরে | 

অন্তিকার্থ- অস্তিকম্ (০: অস্তিকেন ০: অস্তিকাৎ ০£ অস্তিকে ) নগরস্য 

নগরের নিকট-বিশেষণ হইলে উল্লিখিত বিভক্তি সকল হয় না। যথ1- 

দুরে গ্রাম:, দুর: পদ্থাঃ | | 
১১০। ক্তম্তেন্বিষয়ন্য কর্মধ্যুপসংখ্যানম্_ভাববিহিত কর-প্রত্যয়ান্ত 

শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থ ইন্ প্রত্যয় হইলে তাহার যোগে কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। 
য়থা--অধীতী ব্যাকরণে-_ ৩ 19 91860. 21) 87100020, অধিইউ+ 

ক্ত-অধিত ; অধী7ইন্-অধীতিন্ (1০ ওণিন্) পুং ১মা, ১ব:_অধীভী | 

প্রয়োগঃ- কৃতী শ্রুতী ব্বদ্ধমতেষু ধীমান্। ( ভট্ট )__তুমি বুদ্ধিমান্ এবং বৃদ্ধ 
পণ্ডিতগণের মত শুনিয়াছ ও তদনুযায়ী কাধ্য করিয়াছ। 

১১১। অবচ্ছেদে সগ্তমী-অঙগীর কোন অঙ্গকে পৃথক্ ভাবে গ্রহণ 

করার নাম অবচ্ছেদ। অবচ্ছেদ বুঝাইলে অঙ্গবাচক শব্ষের উত্তর সপ্তমী 
বিভক্তি হয়| যথা1--(১) গৃহীত ইব কেশেরু স্বত্যুনা ধশ্মমাচরেৎ--( হি )। 

(২) হুঃশাসনঃ দ্রোপদীং কেশেযু ধৃতবান্। 
ট০০০--4৯, মিহ, বি+শ্বসূ, রম্, মুচত অভি+লষ, বি+অব -হ্ 

বি+তৃ, বৃত্, অন্ু+রঞ্, অপ+-রাঁধু ও প্র+সদ্- এই খাতুগুলির সাধারণতঃ 

কন্মে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যথ!- সিছ.-_খয়ি দিহাতি 
নে হৃদয়ম। বি-শ্বস্-স ময়ি বিশ্বসিতি। রম্-গণিনি গুণজ্ঞো রমতে | 
জু. _রাজা স্বগে বাণান্ মুঞ্চতি। অভিলাষ -ভশ্মিন্ বিষয়ে মম অভিলাষে' 
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বিদ্ভতে। বি-অব-স্থ-স ময়ি সাধু ব্যবহরতি। বৃত্ত. _গুরুজনে বিনয়েন 
বস্তিতব্যম্। অন্যু-রগ্জ._ প্রজা: রাজনি হরিশ্চন্দ্রে দুঢ়ম্ অনুরক্তাঃ। প্র-সদ্ 
_দেব ! ময়ি প্রসীদ। অপ-রাধ _কন্মিন অপি পুজহে' অপরাদ্ধা শকুস্তলা 

-(শ)। 
৪, যোগ্যতা (80988) বুঝাইলে যোগ্য ন্যক্তির উত্তর সপ্তমী বিভক্তি 

হয়। যথা--ত্রেলোক্যস্যাপি প্রভুত্বং ত্বয়ি যুজযতে -(হি)। 

১২। নিবৃত্ত চপ্রব্ত্িবত ক্রিয়ায়াঃ-ক্রিয়া প্রবৃত্তি 88017050৮ 
36) স্থলে যে কারকের বিবান হইয়াছে; ক্রিয়া-নিবৃত্তি (0985৪ 8৪০) 
স্থলেও সেই সেই কারক হইয়া থাকে । বেনন_কর্তৃকারক-_মেযো বর্ধতি, 
মেঘে ন বর্ধতি। নদী বহতি ; নদী নথহতি। কর্মকারক -_চন্ত্রং পশ্যতি, 

চন্দ্র ন পশ্যতি। জলং পিবতি : জলং ন পিবতি। করণকারক--হস্তেন 

পৃহ্থাতি ; হস্তেন ন গৃহ্থাতি | জম্প্রদানকারক- রাজা বিপ্রায় ধে£ং দদাতি ; 

অপাদ্ধানকারক- -বক্ষাৎ ফলং পততি; ফলং নপততি। আরঁধকরণ- 
কারক-গৃহে তিষ্ঠতি : গৃহে ন তিষ্ঠতি। 

১১৩। বিবক্ষাবশীৎ কারকাণি-ে স্থলে যে কারক বিহিত হইল, 
বিবক্ষা-বশত: অর্থাৎ বক্তার ইচ্ছান্ুমারে তাঁহার অন্তথাভাব ( এক কারকের 
স্থলে অন্ত কারক ) লক্ষিত হইয়। থাকে । 

৫১) কর্মকারকে অধিকরণ বিবক্ষ!_গৃহং গচ্ছতি ; এ স্থলে গৃহে 
গচ্ছতি। গ্ৃহং প্রবিশতি * এ স্থলে গৃহে গ্রবিখতি | (২) অম্প্রদানকারকে 
কল্মা-বিবক্ষা-পুস্পেড্যঃ স্পহয়তি (স্পৃহেরীপ্সিত:-- এই সুত্র দ্বার! সন্প্রদান- 

কারক স্থলে ) পুষ্পাণি স্পৃহয়তি। (৩) সম্প্রদদানে অধিকরণ বিবক্ষা 
অরয়ে কুপ্যতি (ক্রুধক্রহেধ্যাস্থুয়াথাণাং যং প্রতি কোপঃ-_- এই স্থুত্র হবার! 

সম্প্রদান কারক ) এ স্থলে, “অরো কুপ্যতি' | (8) জন্প্রদ্ানে বন্ঠী বিবন্ষা 

_-() অঙ্জাত কুলশীলস্য বাসো দেয়ে! ন কস্যচিৎ (হি)। (৪) বরষ্ অস্মাকং 

ভগবান্ প্রবচ্ছতু (বি)--এই হুই স্থলে সম্প্রদান কারকে চতুথ1 বিভক্তি স্বলে 

সম্বন্ধ বিবক্ষায় ষঞ্সী হইয়াছে । 
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3. মনে রাখিতে হইবে সাধারণ লেখক বা ছাত্রদের পক্ষে এইরূপ 

বিবক্ষা দোষাবহ। ৃ 

৯৯৪। অপাদান সম্প দান করণাধার কল্মাণাম্। 

কর্ত,শ্চান্যোন্ঠদন্দেহে পরমেকং প্রবর্ততে ॥ 
অপাদান, সম্প্রদান, করণ, আধার ( অধিকরণ ), কর্ম ও কর্তা ইহাদের 

পরস্পরের প্রাপ্তির সন্দেহ হইলে অর্থাৎ একপদে ছুই-তিনটি কারক হইবার 

সম্ভাবনা থাকিলে, এই শ্লোকে কারকগুলির নাম যেরূপ ক্রমান্ুমারে 

সঙ্জিত আছে সন্দিগ্ধ স্থলে তাহাদের পুর্বববন্তী কারক ন1৷ হইয়া] পরবর্তী 

কারক হইবে। 

গৃহং প্রবিশ্ঠ নির্গচ্ছতি-এ স্থলে গৃহ শব্দের উত্তর কোন্ বিভক্তি 

হইবে? “প্রবিশ্য' এই ক্রিয়ার যোগে গৃহ শব্দের উত্তর কম্মকারকে দ্বিতীয় 

বিভক্তির প্রাপ্তি এবং “নির্গচ্ছতি' এই ক্রিয়ার যোগে অপাদান কারকে পঞ্চমী 

বিভ্তির প্রাপ্তি আছে, অতএব, কম্মকারক ও অপাদান কারক এই হুইটির 

মধ্যে কোন্টি হইবে ? উল্লিখিত প্লোক অন্থসারে কশ্মকারক হইবে । কারণ 
উল্লিখিত শ্রেক কশ্মকারক পরে এবং অপাদান কারক পুর্বেব নিদিষ্ট আছে। 

এইবরূপ--গঙ্জাং গত্ব। মাতি-এস্বলে অধিকরণ ও কম্মের প্রাপ্তি ছিল, 

উল্লিখিত নিয়মানুসারে কেবল কর্মাকারকই হইল। এইরূপ অন্টত্রও সন্দিগ্ধ, 

স্থলে ক্রমনিদ্দিষ্ট কারকের মধ পরবস্তীঁ কারক হইবে। 

[262:0186 13 

০৮০00০৮ & 

15112770769166 57880907917 ১ 

4” ব্রাহ্মণগণ গঙ্গায় স্ব।ন করিবেন । সুধ্য উদ্দিত হইলে অন্ধকার দুরীভুত, 

হয়। ছাব্রগণের মধ্য যু অন্কশান্ত্রে নিপুণ । এই সরোবরে অনেক পদ্মফুজ। 

'ফুটটিয়াছে। অনুগত লোকের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবে। 
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73, 1. 1106 917 ৪60৪ 20 609 9৪6 (পশ্চিমায়াং দিশি), 2. ০ 

09008 11) 6109 20021206, 8০ 2 9৪৪৯ 200 00০02 0067) 010 19 

2090. 4. 1 10:00) 08 8166106 0) 009 89৮৮ (আসনে), ঠ. নুও 

18 006 দা911-)0178৩0 (অসাধু ঃ) 6০৪09 1018 8356678, 6. 1১11০ 

00017859116] 88 65011176070 ৪1) 976 000. ঘন. 01 8] 

001700819) 009 91901780618 ৮৮0০1972938. 8, 19 500৮. 1010 ০0£ 

619 9০912? 9. 176 ৪৮০০০. ৪97৪6 (প্রতিভুত ) ০: 005 9৪৮৮, 

10. 71১9 8101 15 ৮৪79 6210৩: প্রেবীণা) 300 5100106, 

9, 0০770 61৫10119577 ৭67167,068, 01870 129019 *-_ 

(১) ছাত্রাঃ বিষ্ভালং তিষঠন্তি। (২) মৎন্যাঃ সলিলং সঞ্চরস্তি ৷ (৩) নর 

দস্তাভ্যাং করিণং হন্তি। (8) যাদব: মহোদরায় অসাধু আসীৎ। 

(৫) বিপদে আগতে বন্ধু সহায়ো৷ ভবতি। (৬) চন্্রঃ উদেতি অন্ধকার 

পলায়তে। (৭) বস্তায় রজকং হতবান্। (৮) পিতা স্বর্গং গতে অহং 

বারাণসীং গতবান্। (৯) নরাণাং ক্ষত্রিয়ঃ শুরঃ | (১০) ধেনুভিঃ কৃষ্ণা ধেনবঃ 

বছক্ষীরাঃ ভবস্তি। 

০7২১০9০০৪ 

15710791016 £7/101907910786 :- 

1, 7700079 ৮89 0, 15178 দিা)60 £0019100108001ত 250 ৮০৬, 

00108 1076, 9. 0 10112) 19৫ 200 ৮০0 208. কু 08005 516৪ 

১০৮6) (অন্তরা ) 5০০ 8100 100, 6, 0900 13 0170 69 ৪1. 

6. 9998৮ £০:0৮]5 10 ৮) 1০907, 7, 1$01010089  98000% 198 

৪0001:90 ₹71%0098% ( বিন ) 10008], 8, 110016 87৪ 6168৪ 01 100৮1) 

81068 (উভয়ত2) 01 06 5৫, 

6 



66 5৪) 00842087720 এটি) দু ঘ92,812 0ম 

2» 0০07790% 66 10810208780 86)৮£০19693১ 0508780 19990%4 :-- 

(১) দরিদ্রাণাং প্রতি সদয়ো ভব। (২) শ্যাম: রামস্য নিকষ তিষ্ঠতি। 

(৩) হিমালয়গিরে অভিতঃ বুঃ বনং বিদ্তে | (৪) বিদ্ায়াং বিনা কুতঃ 

সুখং ভবতি ? (৫) অস্য পর্ববতশ্ত পরিতঃ বৃক্ষা বর্তত্তে। (৮) সুশীল! 
ছাত্রাঃ সাধু: পঠস্তি | 

34406076707" £76 0৫96-60778 ০1 £ 00109 %:07৫ও % 6/৫ 

10911980170, 76167770010 676 7169৭ :-- 

(১) বিদ্বান সতাং পুভিতঃ ! (৭) শিশুভ্যো রোচতে পয়ঃ। (৩) 
গৃহীত ইব কেশেষু ম্ৃত্যুন! ধণ্দমাচরেৎ-(হ)| (8) অলং মহীপাল ! তব 

শ্রমেণ_(র)। (৫) জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গা্ঘপি গরীয়সী। (৬) চর্মণি 
দ্বীপিনং হস্তি দস্তয়োহুন্তি কুঞ্জরমূ। (৭) বন্ধোঃ প্মরতি বান্ধব: | (৮) 
ভরতায় প্রদাতব্যমিদং রাজ্যমকণ্টকম্। (৯) অনেন সর্নশো লে।কো। ন 

ভুতো ন ভবিস্ততি_-(হ)। (১০) প্রীত: প্রতস্থে মুনিরা শ্রমায়_(ড)। 
(১১) রাজা কুপ্যতি শক্রভ্যঃ। (১২) মনস্থিনা দরিদ্রস্য বনাদন্ং কুতঃ সুখম্ 
_(হি)। (১৩) অজাতম্ৃতঘুর্খেভ্যে। মৃতাজাতে। সুতো বরমূ। যতস্তো। 
স্বল্পতুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ে। দহেৎ--(পা)। (১৪) (লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি 

লোভো জনয়তে তৃষাম্-_.(হি)। (১৫) দুর্জনেন সমং বৈরং গ্রীতিঞ্কাপি ন 
কারয়েৎ-(হি)। (১৬) আকৃত্য। লুন্দরঃ শিশু ( (১৭) প্রাসাদাৎ 

প্রেক্ষতে বাজা। (১৮) ভত্তিজ্ঞানায় কল্পতে। (১৯) নম: শিবায় 
শাস্তায় কারণত্রয়হেতবে | (২০) পুব্রবধং কাপি ন হিতায়--(051)। (২১) 

স পরৈর্ন্থতে মুঢে। নীলবর্ণশুগালবৎ--(প) । (২২) যার্শী ভাবনা যস্য 

সিদ্ধির্বতি তাদ্ুশী-(প)। (২৩) লক্রবক্ত। বিকারৈশ্চ লক্ষ্যতেইস্তর্গতং 
মনঃ--(হি)। (২৪) অগ্ঞাতকুলশীলস্ক বাসো দেয়ে! ন কম্যচিৎ-_(হি)। 

(২৫) মধ পারে সমুদ্রল্যা লঙ্ক। নাম মহাপুরী--(রা)। 
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১। বিশেষণ যাহা দ্বারা বিশেস্তের গুণ বা এবস্থা প্রকাশিত হয় 

তাহাকে বিশেষণ বলে । বিশেষণ পদ সাধারণতঃ বিশেন্ত পদের পুর্বে বসে । 
যথ1-জুন্দরঃ শিশুঃ, সুন্দরী নালিকা, সুন্দরং পুষ্পম্। 

২। সংস্কতে বিশেষ্ত পদের যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি ও যে বচন হয়, বিশেষণ 

পদের'ও সেই পিঙ্গ, সেই বিভক্তি ও পেই বচন হইয়া থাকে । 

বিশেষ্যগ্য হি বল্লিঙ্গং বিভক্তি বচনে চ যে। 

তানি পর্ববাণি যোজ্যানি বিশেষণ পদেন্ঘপি ॥ 

লিজভ্েদ :-(১) উত্তমঃ পুরুষ;, (২) উত্তষ1 বাণী, (৩) উত্তমং গৃহম্। 

দ্রষ্টব্য $--উপরের উদাহরণে "পুরুষ? পুংলিগ, এইজন্ত বিশেষণ “উত্তম:" 
পুংলিঙ্গ হইল। "বাণী? স্্রীলিঙ্গ, এইগন্ত 'উত্তনা” স্ত্রীলিঙ্গ হইল এবং গ্গৃহম্: 

ক্লীবলিঙ্গ, এইজন্ত 'উত্তমম্* ক্লীবলিক্গ হইল। এইন্দপ- 

পুংলিঙ্গ_মহান্ পাদপ:ঃ, প্রিয়; তনয়ঃ, বিশালঃ আলয়2, উজ্জ্বল: 

আলোক: স্ত্রীলিজ-_মহতী বৃষ্টি: প্রিয়া তনয়, বিশাল। নদী, উজ্জ্বল তড়িৎ। 

ব্লীবলিঙ _মহৎ অবণ্যম্, প্রিয়ম্ অপত্যম্, বিশীলং গগনম, উজ্জ্লং নক্ষত্রম্। 

বিভক্তিভেদে-_সুশল: শিশু:, সুশীলম্ 'শিশুম্, সুশীলেন শিশুনা, সুশীলায় 
শিশবে, স্ুশীলাৎ শিশোত, জুশীলম্ত শিশোঃ, স্ুশীলে শিশো, হে সুশীল শিশে।। 

উপরের উদাহরণগুলিতে বিশেষত শিশু পদে যে যে ব্ভিন্তি হইয়াছে 

বিশেষণ 'লুশীল' পদেও সেই সেই বিভক্তি হইয়াছে । 

বচনভেদে -_-অন্ধঃ জন: (4১ 1১1700 208), অদ্বৌ জন (ঢু'দ0 [01100 

10090), অন্ধাত জনা (1905 0100 6)1) | 
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15770791266 57510 19429%156 - 

1, 1 519911910১0 ৪ 28০9 08০00:০ (আলেখ্যম.).. (2) 106 ০14 10081 15 006 

0০9০8, 3, 0 1008 55 053 214 10700545150 0018 200175065০০ 5, 

11100180959 15 0. 69580 12606, 6, 165510969৫9 01107 চা 55 2 0গ 

10190 [70901558191 109100902৮0 ৮5900155920 15615, 

2, 00760 £6 101192871,0 9672487069১ 0577 7829073 :-- 

(১) মুশীলঃ ছাত্র! বিদ্যালয়ং গচ্ছন্তি। (২) জ্ঞানী নরাঃ সাধুং ভাষন্তে। (৩) বন্ঃ বরাহাঃ 
বিচরন্তি। (8) স্বেতঃ ধেনু ক্ষেত্রে বিরতি | (৫) বৃক্ষে শতং ফলে বিদ্তুতে। (১) নীল 
উৎপলম পম্ | (৭) মহান্ জনাঃ দরিদ্র; প্রতি দয়াং কুর্ববস্তি। (৮) ধান্মিক: নরপতেঃ মুশীলঃ 
প্রজ| তিস্তি। (৯) সমৃদ্ধাঃ লোকানাং ঈন্দরাঃ গৃহানি পপ্ঠ | 

9.£217 &?) 86 0127279 281 3562816 ৫276018869 :-- 

মম- পুত্রাঃ | নরপতেঃ-_ প্রজাঃ।--বৃক্ষাৎ--ফলানি।-_ ছাত্রাগাম._পুস্তকানি। -ত্রা্ষগানাম, 
গৃহাণি। প্রাতঃ--পবনঃ বহতি। 

[2৩১০৭ [1 

£৯0)60০61৮০5---010787060 

১। একটি বাক্যে তুই 1 দুইরের অধিক পদে একটি পুংলিঙ্গ ও অপরটি 

সত্রালিঙ্গ হইলে তাহাদের সাধারণ বিশেষণ পদটি পুংলিজ হইবে এবং 'বিশেষ্ের 

খ্যা অন্ুপারে বিশেষণ পদের বচন হইবে । অর্থাৎ বিশেষ্য তুই সংখা] হইলে 

বিশেষণে দ্বিবচন এবং বশেস্ত বন্ধ সংখ্যা হইলে বিশেষণে বহুবচন হইবে। 

যথা_ 
দ্বিচন-ত্রাঙ্গণঃ ক্রাঙগাণী চ ধাল্িকৌ | গিংহঃ পিংহী চ ভীষণৌ। 

শিবঃ তুর্গী চ পুজনীয়ৌ। বন্ছুবচলঃ-_ত্রাপ্ষাণাঃ ত্রাক্মণী চ ধান্পিকাঃ। পিংহৌ 

সিংহী চ ভীষণ । 
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২। যদি একটি বাক্যে হুই বা দুইয়ের অধিক বিশেষ্ক পদের মধ্যে একটি 

ক্লীবলিঙ্গ থাকে, অপরগুলি পুংলিল বা স্ত্রীলি্গ হয়, তবে বিশেষণ পদটি 

ক্লীবলিঙ্গ হয়, এবং বিশেষ্তের বচন অনুসারে বিশেষণ পদের বচন, অথবা 

বিকল্পে একবচন হয় । যথা! -_ র 

দ্বিবচনঃ-_বৃক্ষ: পত্রং চ পুবাতনে ০: পুরাঁতনম | ছাত্র: অপত্যং চ প্রিয়ে 

০ প্রিয়ম। নদী জলং চ লুন্দরে সে জুন্দরম | বজবচনঃ--নদী সরোবরঃ 

জলং চ সুন্দরাণি ০: স্ুন্দরম্। ছাত্রঃ অপত্যানি চ প্রিয়াণি ০: প্রিয়ম্। 

মাতা পিতা অপত্যং চ পালনীয়ানি ০: পালনীয়ম্। 

প্রয়োগ 2 

(৫) বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা, সদসি বাকৃপটুতা যুধি বিক্রম । 
যশসি চাভিকুচির্বযসনং শ্ুতৌ, প্রক্কতি-পিদ্ধমিদং হি মহাত্বনাম্। 

_ (হি) 
() তৃণাণি ভূমিরুদকং বাক্ চতখী চ স্ন্ৃতা। 

এতান্যাপি সতাং গেহে নোচ্ছিছ্তান্তে কদাচন ||--(হি) 

৩। বিধেয় বিশেষণ--পুর্বে বলা হইয়াছে প্রত্যেক বাক্যে তুইটি অংশ 

থাক্ষে, একটির নাম উদ্দেশ্য অপরাটির নাম বিধেয় | বিশেষণ পদটি বিধেয় 

রূপে ব্যহৃত হইলে তাহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে | বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্য 
পদের পরে বসে । যথা-_€১) রামচন্দ্র: দয়ালুঃ আসীৎ। (২) ত্বম্ সুশীলঃ 
ভব। (৩) বর়ম্ স্থুৃখিনঃ ভবামঃ | 

৪81 প্রকৃতি-বিকাতি-( প্রকৃতি _-0:11759]) বিক্ৃৃতি-_-08705007008- 

002), বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বিধেয় স্থলে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব থাকিলে 

প্রকৃতির অনুসারেই ক্রিয়া, বচন ও পুরুষ হইয়া থাকে । যেমন--(১) এক: 

বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকা: ভবতি। (২) পঞ্চ রক্ষা এক! নৌক! ভবস্তি। (৩) সুবর্ণ 

কুণডলানি ভবতি । (8) কাশা: কট: কণ্তৃব্যাঃ। 

£1 ক্রিয়াবিশেষণ--বিশেষণ পদ যখন ক্রিয়ার গুণ বা অবস্থা প্রকাশ 
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করে, তর্থন তাহাকে ক্রিয়া-বিশেষণ বলে ।. ক্রিয়া-বিশেষণ ক্লীবলিক্গ ও 

দ্বিতীয়ার একবচনাস্ত হয় এবং ক্রিয়াপদের পুর্বের্ব বসে । ষথা_ 

প্রয়োগ ১২) তৎ “মন্দং মন্দম্ উপগচ্ছামি--( হি )। (২) সা তু দীর্ঘমূ্ 

উষ্ণং চ নিশ্বন্য প্রত্যুবাচ--( বাসবদত্তা )। (৩) তদাকণ্য মকরঃ “সানন্দম্? 

আহ--(প)। (৪) করুণং পরিদেবয়ন্ পাপবুদ্ধিপিতা নিশ্ক্রাম--(হি)| 

(৫) “মন্দং মন্দং হুদতি পবন:--( মেধদুতম্ | 

৬। বিশেষণীয় বিশেষণ--ঘে পদ বিশেষ্তণ পদকে বিশেষিত করে, 
তাহাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। বিশেষণীয় বিশেষণ, বিশেষণ পদের 

পুবের্ব বসে । ক্রিয়া-বিশেষণের মতই ইহার উত্তর ক্লীবলিজের দ্বিতীয়ার একবচন 

হয়। সংস্কত ব্যাকরণে বিশেষণীয় বিশেষণ নামে কোন পৃথক্ বিশেষণ নাই | 
(১) অয়ং ছাত্রঃ 'অত্যস্তং' সুশীল: | ইদং ফলং “নিতান্তং' মধুবম্ | এখানে 

“অত্যন্তম্* ও নিতান্তম্ এই ছুইটি বিশেষণীয় বিশেষণ । 

৭। ক্রিয়া-বিশেষণীয় বিশেষণ-যে পদ ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষিত 
করে, তাহা ক্রিয়াবিশেষণীয় বিশেষণ | ক্রিয়া-বিশেষণের মতই ইহার উত্তর 

ক্লীবলিঙ্গে ছিতীয়ার একবচন হয় ! যথা--অয়ং ছাত্র; “পরমং” ক্রুতং লিখতি। 

দ্রষ্টব্য -- (ক) সুন্দর, ভূশ, মধুর, পরম, মন্দ, দ্রুত, ত্বরিত, ধীর, ভীষণ, 

করুণ, সুখ, দুঃখ, নিপুণ, সময়, নির্দয়, সদয়, সাদর, সবিনয়, সত্বর, অবিরত, 

সহ্য, সানন্দ, সবেগ, অকারণ, নির্ভয় প্রভৃতি বছ শব্ধ ক্রিয়া-বিশেষণ প্রভৃতি 

রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে । 

(খ) নিম্নের অব্যয়গুলি ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় । যথা_ব্বথা, 

তৃষ্ীম্, উচ্ৈ2, নূনম্, কথম্, পুনঃ, সহসা, অতীব, শনৈ?, ঝটিতি, দ্রাকৃ, ভূশম্ 

(95০8881815), নিতরাম্, সুতরাং, সুষ্ঠু, সম্যক্। 

দ্রষ্টব্য :-ক্রিয়া-বিশেষপ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের 
বিশেষণ--এ সমস্তই ইংরাজীতে ঞ৫%৪£ কূপে ব্যবহৃত হয়। 

শব. ১.--কখন কখন সংস্কৃতে বিশেষণ পদটি বিশেস্তের মত ব্যবহৃত হয়। 
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যথা--(১) বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্! (২) যা নিশা সর্ববভুতানাং 

তস্যাং জাগত্তি সংযমী। (৩) মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে 
গিরিম্--(গী) | (8) আসতাং কৃপণ। এতে মা ভুত স্বকুলসংক্ষয়:-_(কথা)। 
(৫) অবজানস্তি মাং মা! মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্-_-(গী)। 

[2%610156 19 

1১770751066 5760 190781/44 :- 

1, ০০. ৮11) 395 110) ০৫ 5০9০০ 25 [5 ৪ ০ 2৮192901919 ৬০1 

16950. 3০010 ০1110 15 ৫৫ [7166০05]5. 4, 10156 5004676 13 8০176 9 

9০1)০991 910/]7, 5, 10155 ৪121 35150815106 19915, 6, 1৬৮ 5০01. ৬311 ০০:06 

10109 89091, 7, 15685 0113 1)01050 10000919651, 8৭ 2৮5 90962 25 5158৪ 

( সর্ববদ।| ) ৮০ 1049১, 9. ] ৪00 06:06০01 135101, 10, 0196 1০5 85 5160)08 9841), 

2, 0017608 £76 71011058570 56/67,069, 0$৮87)0 166507%9 *-- 

(১) দেবশ্চ দেবী চ পুজনীয়। (২) বৃক্ষশ্চ লত। চ পত্রাণি চ সুন্দরী ভবতি। (৩) রাজ। 

হরিশন্দ্রঃ দানশীলন. আদীৎ। (৪) ইমে নগ্যঃ সরোবরশ্চ হুঙ্দরাণি দৃষ্ঠান্তে। (৫) বৎস, ত্বং 

দয়ালবঃ ভব। 

[7৮১১০ 117]. 

£৯৭)9০৫৮৪৪--007687%66 
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১। ইংরাজীতে যেমন 4016065এর উত্তর ৭০ যোগ করিয়। 

0০201997901 9989০ এবং “৪৪৮, যোগ করিয়া 979019059 68:59 

করিতে হয়, সংস্কতেও সেইরপ ছুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে হইলে 

বিশেষণের উত্তর তর বা ঈয়স্ এবং অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে 
হইলে বিশেষণের উত্তর তম ব৷ ইন্ঠ প্রত্যয় হয়। যথা 
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৮০৪1৮1৮৩---05:58৫--গুরচ25 00101198790150--05295861্পগুরুভরঃ 

০: গ্রারীয়ান্ (গুরু ঈয়স্_গরীয়স্, পুং, ১ষ1) বঃ, 11৩ লঘীয়স্)। 
901027196159--051586651--গুরু$ভঙম2 ০0: গরিষ্ঠঃ। এইরূপ-- 5:০5 

বলবান, ১৫০:)৪০:--বলবতুরঃ ০: বলীয়ান, ১০:০৪০৪৮-- বলবত্তমঃ 

০: বলিষ্ঠঃ। 7062৫ প্রিয় 7058০: প্রিয়তরঃ ০: প্রেয়ান্ 
(প্রিয়+ঈয়স্-প্রেয়স্, পুং ১মা ১ব:, 100৩ লধীয়স্ ) ১196859৫-_প্রিয়তমঃ 

০ প্রোষ্ঃ | 
(১) সুর্য: পৃথিব্যাঃ বৃহত্তর | (২) জননী জন্মভূমিশ্ স্বর্গাদপি গরীয়সী | 

'বি০০__ক্রিয়া ও অব্যয়ের উত্তর হইলে তর ও তম স্থলে তরাম্ ও তমাম্ 

হয়। যেষন-পচতি--পচত্িতরাম, পচতিতমাম। জল্লতি--জল্পতিতরাম্, 

জল্লতিতমাম। উচ্চৈ:-_-উচ্চৈন্তরামূ, উচ্চৈত্তমাম। বি-নিতরাম্, নিতমাম্। 

্ব১,--4৯ ঈয়স্ ও উষ্ঠ প্রভৃতির সাহায্যে একপদ (510£19 ৮৮০1) 

গঠন করিতে হইলে বাক্য এই প্রকার হইয়৷ থাকে । যথা অসম অনয়োঃ 

অতিশয়েন গুরু-গবীয়ান্ ; ইয়ং এষাং অতিশয়েন লঘু-লধিষ্ঠা। অনয়ো৷ 

ও এষাং দ্বিবচনাস্ত ও বহুবচনান্ত শব্দ, স্্রতরাং যথাক্রমে ঈয়স্ ও ইষ্ঠ হইয়াছে । 

অয়ং'ও ইয়ং পুংলিঙজ ও স্্রীলিঙ্গ বলিয়া সাধিত শব্ধ তুইটি যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও 

স্রীলিঙ্গ হইয়াছে। 

3. ঈয়স্ ও ইঠ্ঠ প্রত্যয় করিলে শবের অনেক পরিবর্তন হয়.। কোথায় 

কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহ! তদ্ধিত প্রকরণে জানিতে পারিবে | এখানে 

শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য ঈয়স্ ও ইঠ্ঠ প্রত্যয়াস্ত কতকগুলি শবের তালিকা 
দেওয়! হইল। 

০. ঈয়স্ প্রত্যয়ানস্ত শব্বগুলি পুংলিঙগে লঘীয়স্, ক্রীবলিঙ্গে পয়স্ ও 

সত্রীলিজে “উঈ* হইরা নদী শব্দের মত রূপ হইবে, এবং ইষ্ঠ প্রত্যয়াস্ত শক্গুলি 
পুংলিঙগে নর, ক্লীবলিঙে ফল,ভ্ত্রীলিঙ্গে “ঝা” হইয়া! লতা৷ শব্দের মত বূপ হইবে। 
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প্রেয়স্ 

দ্রাধীয়স্ 

বরীয়স্ 

গরীয়স্ 

বষাঁয়স্, জ্যায়স্ 

পটীয়স্ 
শ্রেয়স্, জ্যায়স্ 

নেদীয়স্ 

অল্লীয়স্ 

দবীয়স্ 

দ্রাণীয়স্ 
বলীয়স্ 

ভুয়স্ 
[ক্বন্দারক (50106710], 9116) বন্দায়স্ 
্ 

শ্ফির (20001) 

বাঢ় (00001), 99211) 

স্বত্ব (07710, ৪০) 

তত্ব (81801) 

কশ (৮00) 1587) 

ক্ষিপ্র (00100, 7৭019) 

ক্ছুদ্রে (807911) 

স্ফেয়স্ 

সাধীয়স্ 

অদীয়স্ 

হসীয়স্ 

ক্রশীয়স্ 

ক্ষেপীরস্ 

ক্ষোদীয়স্ 

'বৃন্দারকঃ স্থরে পুংসি, মনোজ্ঞ শ্রেষ্টযোস্রিয'__মেদিনী | 

'প্রভৃতং প্রচুরং প্রাজ্যমদভরং বছলং বহু। 

পুরুহং পুরু ভূয়িষউং শ্ফিরং ভূ়শ্চ ভরি চ ॥"-_-অমরঃ 

/৩ 

55119911905 

প্রেষ্ঠ 

দ্রাধিষ্ঠ 

বরিষ্ঠ 

গরিষ্ঠ 

বষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ 

পটিষ্ঠ 

শ্রেষ্ঠ, জ্যোষ্ঠ 

নেদিষ্ঠ 

অল্লিষ্ঠ, কনিষ্ঠ 

দঝিষ্ঠ 
জটিষ্ঠ 

বলিষ্ঠ 

ভুয়িষ্ঠ 

বৃন্দিষঠ 

স্সেষ্ঠ 

সাধিষ্ঠ 

অ্রদিষ্ঠ 

হুসিষ্ঠ 

ক্রশিষ্ঠ 

ক্ষেপিষ্ঠ 

ক্ষোদিষ্ঠ 
৬ সরা শ ৮ ২০০ পপ পি ০ পা পপ শপ চা পাস সা সস ৯:৯০ 



714 ৪৬৭৪2] 00785092710 ৯2) 04 081,8710 14 

চ১095105 (59100799128055 9019611905৩ 

বছল (00017) বংহীয়স্ বংহিষ্ট 

স্থল (016, ১০10) স্ববীয়স্ স্থবিষ্ঠ 

স্থির (98170) ঠিশা)) স্থেয়স্ স্েষঠ 
যুবন্ (5০878) যবীয়স্, কনীয়স্ যবিষ্ঠ, কনিষ্ঠ 

পৃথু 18789) প্রণীয়স্ প্রথিষ্ঠ 

লঘু (1126) লধীয়স্ লগিষ্ঠ 

পাপিন্ 810£81) পাপীরস্ পাপিষ্ঠ 

মহৎ (৫696) মহীয়স্ মহিষ্ঠ 

মায়াবিন্ (1110816) মায়ীয়স্ মায়িষ্ঠ 

মেধাবি (189) মেধীয়স্ মেধিষ্ঠ 

প্রয়োগ ৪-(১) ন চ নিষেধনীয়াঃ গ্ররীয়সাং গির:-- (দশকুমার) | (২) 

যতির্বশিষ্ঠো যমিনাং বরিষ্ঠঃ__-(ভষ্ট)। (৩) কন্যা মলয়বত্যাধ্যা স্বসা 
মেহস্তি কলীয়সী-(কথা)। (8) মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিবঞ্চিদস্তি 
ধনগয় !-(গী)। 

্রষ্টব্যঃ£--(১) বাংলায় ইঈয়স্ প্রত্যয়ের ব্যবহার কম, 19 18 203 

০8169: 10:০৮67--ইহার বাংলায় সে আমার কশীয়ান ভ্রাতা' ন! বলিয়া 

“সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা" এইরূপ বলাহয় | বল! বাহুলয, বাংলায় ইহ] চলিলেও 

সংস্কতে চলিবে না| অতএব অনুবাদের সময় সাবধান হইতে হইবে । (২) 

“যুধিটির: শ্রেষ্ঠতম: কুবূণাম্” ইত্যাদি প্রয়োগ থাকা বশতঃ বছ বৈয়াকরণের 

মতে ঈরস্ প্রত্যয়ান্ত শখের উত্তর ফিবরিয়া ঈয়নু ও ইঠ্ঠ প্রত্যয়ান্ত শবের উত্তর 

ফিরিয়া ইঠ্ঠ না হইলেও ইহাদের উত্তর তর ও তম প্রত্যয় হইতে বাধা নাই, 

কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে এরূপ প্রয়োগ না করাই ভাল । 
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10567018517 
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4৮ তিনি আমার অপেক্ষা! বর়দে বড় । সুর্য চন্্র হইতে বড়। সর্বাপেক্ষা বুদ্দিমান বালককে 

পুরস্কার দাও। হরির কনিষ্ঠ ভ্রাত। বৃন্দাবন গিয়াছে । এই দ্রব্যটি অত্যন্ত লঘু। 

টি 1, [71921 19125 ০0050 10:00565 25 30155 19 ৬1991 6৪ খুন, 

3, 5485 15 0৩ 80:9158৩5 0৫ 911 01১৩ 0০5. 4 [5 568 ( গৈ ) 01১০ ৪০৩৩ 

58৫ 99178 17. 096 00690655180 19 01920956036 ০৫6 ৪]1 ১৩ 10760919, 6, 

1.58£0806 25 50100:10£ 6০0 1801)65, 7. 009 60 78059 (শর) 0) 0১০ 0651690 (৪1015 

৪, 17919 89 05 91190596069] 075 58395 ( প্রবন্ধ-পুং ), 9১101)9 61501790 15 

0০ 1915556০0৫6 91] 00 27151, 10, 1) 21151 119055115000 01952 0) 

ঘ০, 

2, 0০071606876 10169%)57)0 9615667069১ 01180 7609019 :-- 

(১) যছ্ু কুষ্কাৎ বলিষ্ঠ আসীৎ। (২) অয়ং তরুঃ তন্মাৎ তয়োঃ জ্রাঘি্ঃ | (৩) সর্বেষু, 

ছাত্রেযু চ্ঠামঃ কনীয়ান। (8) গুণেধু বিনয়ঃ শ্রেষ্ট । ( পর্ববতেষু হিমালয়ঃ উচ্চতরঃ ভবতি। 

(৬) সকলেধু পণুবু সিংহঃ বলবান্। 

[9৩০৭ 2৬ 

বিশেষ্য ও বিশেবণ সন্বদ্ধে বিশেষ নিয়ম 

১। ভাবার্ধে বিহিত কৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শববসমূহ বিশেষ্য | যথা 

পাকঃ, ত্যাগ :, ভক্তি, জয়, লয়, গুরুত্বম, গৌরবম্, গরিমা, নীলিমা, 

শৈত্যম, সৌন্দধ্যম্। 

২। সমাহার ছিগ্ড ও বিশেস্তপদ ঘটিত দ্বন্বসমাসাস্ত পদসমূহ বিশেস্ত | 

যথা-_ত্রেলোক্যম্, হরিহরো।, পুষ্পফলে । 

৩। সমূহার্থে ও স্বার্থে বিহিত প্রতায়ান্ত শব্বমমূহ প্রায়ই বিশেষ্য । যথা 
সমৃহার্থে- জনতা, স্লেণম্ 1 স্বার্থে-মাল্যম। দেবতা । 

৪| তৎপুরুষ সমাসের উত্তর পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ হইলে তদনুসারে 
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সমানাস্ত পদর্টিও বিশেষ্য ও বিশেষণ হয় যথা "বিশেষ্য: রাজপুরুষ2, 

অগ্রিশিখা, গঙ্জাজলম্ ; বিশেষণ :--গ্রামগতঃ, ব্যান্রহত:, নখচ্ছিন্নঃ | 

৫ | বহুত্রীহি, অধিকাংশ উপপদ তৎপুরুষ এবং অব্যয়ীভাব ও স্বিগু প্রভৃতি 

যখন বহুত্রীহির স্তায় অন্যপদার্থ প্রধান হয় তখন এই সকল সমাসাস্ত পদ 

বিশেষণ হয়। যথা,_-বহুত্রীহি--পীতাপ্বরঃ, সভার্ধ্য:, অসিহস্তঃ : উপপদ-- 
তৎপুরুষ--ললাটন্তপ:, উদরন্তরিঃ ; অব্যয়ীভাব-_-উপদশঃ, লোহিতগ্ম্ ; 

দ্বি--দশগবধন:, পঞ্চহস্তপ্রমাণম্। 

৬। সমাসাস্ত প্রত্যয়, নানার্ধে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়, শীলার্থ কথ, অস্ত্যর্ঘ:, 
ঈষদুনার্ধে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়, ময়ট্ প্রত্যয় প্রভৃতি নিপন্ন শব্দ বিশেষণ । 
সমাসান্ত--পদ্মগন্ধি, বিশালক্ষঃ, প্রতীপ । নানার্থ তদ্ধিত-_আর্ধম, হৈমস্তিক2 * 
আতিথেয়ঃ, জলীয়স্, চাক্ষুষমূ। শীলার্থ কৎ-_অন্ুজীবী, উষ্ণভোজী । অস্থ্যর্থ_ 
দণ্তী, ধনবান্। মাংস:, লোমশ: | ঈষদুনার্থ_খষিকল্প: | ময়ট _-হিরপ্ময়ী, 
জলময়ম্ | 

৭। কত্তবাচ্যে প্রত্যয়ান্ত শব্ধ কর্তার ও কন্মবাচ্যে প্রত্যয়ান্ত শব্ধ কর্মের 
বিশেষণ। যথা--কর্তবাচো-_রাঁমঃ গ্রামং গতঃ অথবা গীতবান্। কর্মাবাচ্যে 
বালকেন নদী দুষ্টা, বালকৈ: ব্যাকরণম্ পঠনীয়ম্। 

৮ | বিশেষ্যের প্রয়োগ না থাকিলে অর্থাৎ বিশেষ্য উহ হইলে বিশেষণই 
বিশেষ্ের স্থানীয় হইয়া! থাকে । যথা-_দরিদ্রান্ পালয়; বিদ্বাংসঃ 
পুজনীয়াঃ, বুভুক্ষিতঃ কিংন করোত্তি পাপম্ ; মুকং করোতি বাচাল৷ পঙ্ছুং 
লভ্ঘয়তে গিরিম্-- ইত্যাদি | 

“বিশেবণমা ত্র-প্রয়োগো। বিশেষ্য প্রতিপান্তৌ”__বামনঃ | 
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সংখ্যাবাচক শব 01061915 

১। এক, দ্বি, ত্রি প্রভৃতি শব্দ সংখ্য। প্রকাশ করে বলিয় ইহাদিগকে 

অংখ্যাবাচক শব্ধ বলে। এক হইতে অষ্টাদশন্ পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শবাগুলি 

বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। অবশিঃট সংখ্যাবা১ক শব্ধ বিশেষ্য ও বিশেষণ 

দুইউ হয়। যখন সংখ্যা বুঝায় তখন বিশেষ্য এবং যখন সংখ্যাবি শিষ্ট 

পদার্থকে ( সংখ্যেয়কে ) বুঝায় তখন বিশেষণ হয় । যথা 

বিশেষ্তরূপে-(১) ফলানাং বিংশতিঃ | (২) বৃক্ষাণাম্ শতমূ। 

বিশেষণরূপে-0১) বিংশতি: ফলানি। (২) শতং বৃক্ষাও। 

প্রয়োগ ৫ শতং জুতানাং পিতুরস্ত তে শুভে--(ম)। 

081:0110215 

07৪--এক-_এক: (পুং), একা (তরী), একম্ (ক্ী)। 

1৩-দ্বি-_দ্োৌ (পুং), দ্ধ (তরী), দ্বে (ক্ী)। 

[)79-ত্রি-ত্রয়ত (পুং), তিআঃ (ভ্ত্রী), ভীণি (কী)। 

॥০:--চতুর:-_চত্বারঃ (গুং), চতল্্ঃ (্্ী), চত্বারি (ক্রী)। 

০৫৪.--এক শব্ধ একনচনাস্ত, ছবি শব দ্বিবচনাস্ত, ত্রি ও চতুর শষ 
বহুবচনাস্ত : বিশেষ্তের লিঙ্গ অনুসারে ইহাদের লিঙ্গ নিণাঁত হয় | যথা-_ 

পুং ত্র ক্লী 
এক: পুরুষ? একা নারী একং ফলম্ 

দ্বৌ পুরুষৌ দ্বেনাধ্যো দ্বেফলে 

ব্রয়ঃ পুরুষা তিত্রঃ নাঃ ত্রীণি ফলানি 

চত্বারং গুরুষা: চতত্র: নাধ্যঃ চহ্বারি ফলানি 
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চ--পঞ্চ ( পঞ্চন্), 6--ষট (ষষ্), "সপ্ত (স্তন), ৪-_অষ্ট 01 
'অষ্টৌ ( অষ্টন্), ঠ--নব (নবন্), $০--দশ ( দশন্), ॥1-একাদশ 

€একাদশন্), $2-দ্বাদশ (দ্বাদশন্), 13- ত্রয়োদশ (ব্রয়োদশন্), 

14- চতুর্দশ ( চতুর্টিশন্), 15- পঞ্চদশ ( পঞ্চদশন্), 16--যোড়শ 

( যোড়শন্), 1 সপ্তদশ ( সপ্ডদশন্ ), ॥১-_অষ্টাদশ ( আষ্টাদশন্)। 

০০. পঞ্চল্ হইতে অষ্টাদশন্ পর্যযস্ত শব্বগুলির রূপ তিন লিঙ্গেই 

সমান এবং ইহার] সর্বদা বহুবচনান্ত | যথা-_ 

পুং ত্র ক্লী 
পঞ্চ পুরুষাঃ পঞ্চ স্ত্রিয় পঞ্চ কফলানি 

ষট্ পুরুষাঃ ষট, স্ত্রিয়ঃ ষট্ ফলানি 

০০. একাদশন্-_এক ও দশন্ এই ছুইটি শব্দ মিলিত হইয়া 

একাদশন্ হইয়াছে । একশ্চ দশ চ-_ একাদশ (ছবন্ব সমাস ), 'অথব। একাধিক 

দশ-_-একাদশ-_( মধ্যপদলোপী কর্মবারয় )। এইরূপ-_দ্বাদশন্, ব্রয়োদশন্, 
চতুর্দিশন্ ? পঞ্চদশন্ , যোড়শন্, সপ্তদশন্, অষ্টাদশন্। 

[770550)৭ হা 

বি 011561915 ( :51010515 )-:001৮67/%66 

19--উনবিংশতিঃ ০ একোনবিংশতি:, 2০--বিংশতি, 2)--একবিংশতি, 
৪-দ্বাবিংশতি, 23- ত্রয়োবিংশতি, 24--চতুবিংশতি, 26--পঞ্চবিংশতিঃ 

26--ষড়বিংশতিঃ, 7-_সপ্তবিংশতিঃ, 2৪--অষ্টাবিংশতিঃ, 29-_-উনত্রিংশৎ্, 
0£  নববিংশতিঃ ০ একোনবিংশৎ,। 30- ত্রিংখৎ, 31-_-একত্রিংশৎ 
--দ্বাত্রিংশৎ্, 38 ত্রয়ন্ত্রিংশৎ্,। 2£--চতুত্তিংশৎ, 35--পঞ্চত্রিংখৎ, 36-- 

'ষট্ব্রিংশৎ, 27--পপ্তত্রিংশৎ, ৪৪--আষ্টাত্রিংশৎ, ৪9--নবত্রিংখৎ্, ০৮ 
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উনচত্বাব্রিংশৎ ০: একোনচত্বারিংশৎ। £০--চত্বারিংশৎ, 4] -_-একচত্বাবিংশৎ, 

&2---দছ্বিচত্বারিংশৎ ০: দ্বাচত্বারিংশৎ, 43-_ত্রিচত্বারিংশৎ, &4--চতুশ্চত্বারিংশৎ, 

ধ&$--পঞ্চচত্বারিংশৎ,। 46--ষট্চত্বারিংশৎ,। 47- নপ্তচত্বারিংশৎ,। 48-- 

অষ্চত্বারিংশৎ, ০: অষ্টাচত্বারিংশৎ, 49--নবচত্বারিংশৎ,। ০৮ উনপঞ্চাশৎ, 

একোনপঞ্চাশৎ,। 5০-__-পঞ্জাখৎ, 5]1--একপঞ্চাখৎ, 6৪- দ্বিপঞ্চাশৎ ০৮ 

্বাপঞ্চাশৎ, 68- ব্রিপঞ্চাশৎ, ০: ত্রয়ংপঞ্থাশৎ, 54- চতুতপঞ্চাশৎ, ৪5--পঞ্চ- 

পঞ্চাশৎ। 56-ষটপঞ্চাশৎ। 5--সপ্তপঞ্চাশৎ। 5৪--অষ্টপঞ্চাশৎ, 0৫" 

অষ্টাপঞ্চাশৎ, 59--নবপঞ্চাশত। ০: উনযাট্টঃ ০ একোনযষ্টিত, 60-_যষ্টিত, 

6]1--একযষ্টি:, 62--1ষা্টুঃ ০: দ্বাষট্টিং, 6১-ত্রিষা্ত ০: ব্রের়ষষ্টিং, 64-- 

চতুঃষা্টঃ, 05--পঞ্চষা্ট, 66--ষটবষ্টি:, 67-_সপ্তষষ্টি, 6৪-_ অষ্টযাষ্টি 

89-_নবষষ্টি ০: উনসগ্ততিত, ০: একোনসপ্ততি, 70--সপ্ততিঃ, ?1-- 

একসপ্ততিত, ?১--ছিসপগুতিঃ, ০£ দ্বাসপ্ততি:, ?8-ত্রিসগুতিত, ০: ত্রয়ঃসপ্ততিঃ, 

74 চতুঃসপ্ততিঃ, 75-পঞ্চমপ্ততিত। 26-ষট্সপ্ততিত ৭?--সপ্ুসপ্ততিং, 

18 --অষ্টনপ্ততি 0৮ অগ্টানপ্ততিঃ, %৪8-নবনপ্ততিত ০৮ উনাশীতি: ০: 

একোনাশীতিঃ, ৪০--অশীতি2, ১]-একাশীতিহ. 8৪--দ্বাশীতিঃ, ৪3--- 

ব্র্যশীতিত, ৪84- চতুরশীতিঃ, ৪8--পঞ্চাশীতিঃ, 36--ষড়শীতিঃ, ৪%-- 

সপ্তাশীতিঃ, 3৪--অষ্টাশীতি:, ৪১-_ নবাশীতিঃ ০৮ উননবতিঃ, ০: একোননবতিঃ, 

90)--নবতিঃ, 91--একনবতিঃ, 92--দ্বিনবতিঃ ০: দ্বানবতি, 98-_ত্রিনবাতিঃ 

০£ ভ্রয়োনবতিঃ, 94 -চতুনবতিঃ, 95--পঞ্চনবতিত, 96-_ষগ্নবতিঃ, 9৭-- 

সপ্তনবতিঃ, 9৪--অষ্টনবতিঃ, ০: অষ্টানবাতিঃ, 99--নবনবঝতিঃ £০ উনশতম্ 

0: একোনশতম্, 100--শতম্ ০: একশতম্ ॥ 

079 77090 800 ০:০--একাধিকং শতম্ ০৮ একাধিকশতম্। 

0106 1)0770760 800. ৮ঘ০-ছ্যধিকং শতম্1। 0:06 1)0170199 ৪1) 

&079৪-ব্র্যধিকং শতম্। 0929 100100190. 00 £০07-চতুরধিকং শতস্। 

079 00500090 &00. 90 --বিংশত্যধিকং শতম্। ু্০ 1)070790. 



দুস্পেশাশ 

নে 

8০ ৪৬ ঘওদোপা 002৮08]ণ0]থ 1৭7) 7728 91,811708 

-ছেশতে ০: দ্বিশতম্ ০: দ্বিশতী 1* 11799 1009200--ব্রীণি শতানি ০: 

ত্রিশতম্ ০: ত্রিশতী | ভু 10500:90-_-পঞ্চশতানি ০: পঞ্চ শতম্ ০৮ 

পঞ্চশতী | 1105590--দশ শতানি ০: দশশতম্ ০: সহতম্ | 0199 

098৪974--ব্রীণি সহআাণি ০: ব্রিসহঅম্ | 221 00089150---অযুতম্, দশ 

গহআণি, দশ সহঅন্। 

4 1901)- লক্ষম্ (লক্ষ শব বিকল্পে জ্রীলিঙ্গও হয় )। যথা-_লক্ষা। 

61) 190008- নিযুতম্ | 4 0:0:৪--কোটি। 

০,.-_-উনবিংশতি--উন1 বিংশতি-€ কন্মধারয় ), একোনবিংশতি 

একেন উন1-একোনা, ৩য়]! তৎপুরুষ, একোন। বিংশতি--একোনবিংশতি 

( কশ্মধারর )। 

উনবিংশতি হইতে নবনবতি পধ্যস্ত সংখ্যাবাচক শব্ষগুলি স্ত্রীলিঙ্গ এবং 
একবচনান্ত হইয়া থাকে । ইংরাজী 9০290, ৪০০0£9 ইত্যাদি শবের স্তায় 

ইহারাও 98080122210 0000 10606 091018] 210 551095. 

এইবূপ--শত, সহজ, অধুত প্রভৃতি শব্বও ক্লীবলিঙ্গ এনা এবং 

ব্ছুত্ববোধক। 

এই সকল শব্দ একবচনাস্ত হইলেও ইহার! যাহাদের সংখ্য। প্রকাশ করে, 

সেই লকল বিশেস্তপদ বহুবচনাস্ত হইয়! থাকে | বিশেষ্কের লিঙ্গ ও বচন 

অনুসারে ইহাদের রূপের কোন পরিবর্তন হয় না| যথা 

1. উনবিংশতিঃ পুরুষাঃ . উনবিংশতিঃ স্্িয়ঃ. উনবিংশতিঃ ফলানি 

2, সপ্ডবিংশতি বৃক্ষাঃ সণুডবিংশতি লভাঃ সপ্তবিংশতি পত্রাণি 

8. পঞ্চাশৎ বালকাঃ পঞ্চাশৎ ব।লিকাঃ পঞ্চাশৎ অপত্য।নি 

&. নবনবতিঃ মন্তুহ্যাঃ নবনঘতিঃ নছ্যঃ নবনবতি ফলানি 

কঘে শতে-_এখানে শত শবের ছুইবার অবৃত্তি বুঝাইতেছে, অতএব দ্বি শটি শত শব্দের 

বিশেষণ, ছিশতমংছিগুণিতং শতম, ( মধ্যপদলোগী বর্পরধারয়), দ্বিশতী-_বয়োঃ শতয়োঃ 
মমাহার$ সমাহার ' 



স0077,817,8 81 

ট০৬--উপরের উদাহরণগুলিতে উনবিংশতি প্রভৃতি শব্দ বিশেষণভাবে 

ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্ত এগুলি আবার বিশেম্তরূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-_ 

(১) পুরুষাণাম্ উনবিংশতিত | (২) স্ত্রীণাং সপ্ততিঃ | (৩) ফলানা: 

নবনবতিঃ | (৪8) ধেনুনাং পঞ্চাশৎ | (৫) নদীনাং শতম্। (৬) বিহগানাম্ 

অশীতিঃ | 

1ব০০--আ' বৃত্তি বুঝাইলে অর্থাৎ উনবিংশতি প্রভৃতি শবের দ্বিত্ব বা 

বহুত্ব বুঝাইলে ইহাদের উত্তর দ্বিবচন বা বহুবচন হইতে পারে । (ক) 

(১) ছুই কুড়ি-ছ্ে বিংশতি। (২) তিন কুড়ি-তিত্রঃ বিংশতয়ঃ। 

(৩) হই কুড়ি পারী--7%০ 9০০7 ০৫ 7009. বিহগানাং বিংশতিত্বয়ং ০1 

ছে বিংশতী বিহগানাম। (৪) অনেক কুড়ি কল--019,0% ৪০০:9 ০৫ 7016৪-- 

ফলানাং বিংশতয়:| 

বি ০০--উনবিংশতি প্রভৃতি ইকারান্ত সংখ্যাবাচক শবেের রূপ মতি শবের 

অত। উনব্রিংশৎ প্রভৃতি অতভাগান্ত সংখ্যাবাচক শব্দগুলির ব্ূপ ভূ শব্দের 

মত। শত, হত, অযুত, লক্ষ ও নিযুত শব্দের রূপ ফল শখের মত। 

০6 __বাংলায় পৌনে, সাড়ে এবং স্ওয়৷ শব্ষগুলি সংস্কতে পার্দোন 

(ক) বিংশতি হইতে সংখ্যাবাচক শব্গুলি একবচনান্ত হইয়া সংখ্যাবাচক (5০0115০11০ 

7000) ও সংখ্যে়বাচক (4,41০0৮০) উভতয়রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে । যেমন--নরাণীং বিংশতি 

(লংখ্যাবাচক), বিংশ নরাঃ (সংখ্যেয়বাচক)। সংখ্যায় আবৃত্তি বুঝাইলে বিংশতি প্রভৃতি সমস্ত 

সংখ্যাবাচক শব্দ বিশেম্তই থাকে, কদাচ বিশেষণ হয় ন| এবং দ্বিবচন ও বহুবচন হয়। যথা 

ঘ্বেবিংখতি নরাঃ ব! নাধ্যঃ এইরণ প্রয়োগ হইবে ন|। 

'বিংশত্যাদেরনাবৃতী বহুত্েহগ্োকব5নম, (ক্রমদীশ্বর) । 

গ্রোরীচনত্র বলেন, “যা। অমী বিশত্যাদিশবাঃ সংথ্যবৃতয়োে ভবন্তি তা অমীষাম 

আবৃত্তাভিধানশক্তিনরন্তি; নহি তবতি। দ্ধে বিংশতী পুরুষ, তিশ্রো। বিংশতয়ঃ ভি ইতি ।” 
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(পাদেন উন: ), লার্ধঃ (অর্দেন সহ) ও জপাদঃ ( পাদেন সহ ) শখ ছার! 

প্রকাশ করিতে হয় । যেমন-- ্ 

(১) পৌনে পাচ টাকা্পাদোন পঞ্চ মুদ্রাঃ | (২) সাড়ে পাচ টাকান 

সার্ধপঞ্চ মুদ্রাঃ | (৩) সওয়৷ পাচ টাক1-সপাদ-পঞ্ষমুদ্রাত | 

ঘ০৫০--সংস্কতে “অঙ্কম্য বামা গতি, অক্কের গ্রতি বাম দিকে সুতরাং বৃহৎ 

সংখ্য। প্রকাশ করিতে হইলে দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া, ছোট 

সংখ্যাগুলির ক্রমশঃ উত্তর, অধিক ইত্যাদি শব্ষের যোগে বাম দিকের বৃহত্তম 

সংখ্যাবাচক শব্ষের সহিত পমান করিতে হয়| যেশন-- 

১২৫৪৭-ুসপুচত্বারিংখদধিক পঞ্চশতোত্তর-দ্বাদশসহলশাণি | 

[22610195 18 

15707881066 47010 1901891%6 ২ -. 

1,150 9০079 8£5 5010116. 25110151655 0862 606 06:95 3, 15৪৫ 05৩ 

00৫ ৬০৫৪৪, 4 1০ 81015 019০1 (চিন্বস্তি) 0০৬০:৪, 5, 101616৪০618 

89809 (বন্-পু$), 6. 0০01160৫ (আ-) 1177 20105100205 89650, 7, [75 189 

07:66 5008 ৪00 0082 98017619, 8, 155 522 98226 (দহ) তোতোঃছে 8৩ 

০৬08, 9, 76 1১009০-1১০19৩: (গৃহ) 660 ভোঙ্সাযার) 0১1: 256 61150. 7562, 

10, 118 1106 5:90 10920701006 1507553, 

2, 001601 £6 10904980870 97158815668, 05180 760907%9 £-- 

(১) উত্ভানে বিংশতয়ঃ বৃক্ষাঃ বিভ্ুন্তে। (২) গগনে চত্।রিংশতাণি তারকাঃ পন্য । (৩) সপ্ত 

পধ্াশতঃ নর! সভয়াম আগতাঃ| (৪) দশানি ফলানি আনয়। (৫) বিদ্যালয়ে ব্রিংশতঃ ছাত্রাঃ 
কাব্যং পঠস্তি। (৬) তক্সিন্ নগরে লগ্ুতয়ঃ নুতনাণি গৃহাণি নিশ্মিতানি অতবন্। 
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বব 0110,51219-_0015657260 

0020118215 

'1৪%-্প্রথম:। (ক) 270-দ্ধিতীয়ঃ, 9:--তৃতীয়ঃ, 46%৮-_ চতুর্থ 
তুর্যাঃ, তুরীয়ঃ, ৮০৮ পঞ্চম, 60৮ ষষ্ঠ, 29৮ সপ্তমঃ,। ৪9৮ অই্মঃ, 
9৮ নবমঃ, 10৮৮ দশমত, 116, একাদশত, 12 দ্বাদশ, 126 

--ব্রয়োদশত, 14৮৮ চতুর্দীশ:, 150৮ পঞ্চদশ, 1690 ষোড়শ, 0৮৮ 

--সপ্তদশ2, 186৮--অষ্টাদশঃ, 10০৮--উনবিংশঃ, ০: উনবিংশতিতমঃ, 200) 

বিংশ ০: বিংশতিতম2, %1৪৮-- একবিংশ2 ০৮ একবিংশতিতমঃ) 2219-- 

দ্বাবিংশঃ ০: দ্বাবিংশতিতমঃ, 287--ত্রয়োবিংশং ০: ব্রয়োবিংশতিতমঃ, 

246) চতুবিবংশঃ, চতুংবিবশতিতম:, 2৮৮৮- পঞ্চবিংশঃ ০: পঞ্চবিংশতিতম:, 

28৮৮--ষড়বিংশঃ ০: ষড়বিংশতিতম:, 27--সপ্তবিংশঃ ০ সপ্তবিংশ- 
তিতমঃ, 28%,--অষ্টাবিংশ ০: অগ্টাবিংশতিতন:, 29৮,.-উনত্রিংশ ০: 

উনন্রিংশতুম:, 20৮%--ব্রিংশত, ত্রিংশত্তম:, £09৮- চত্ারিংশ: ০: চত্বারিংশত্তমঃ, 

80৮,- পঞ্চাশ: ০: পঞ্চাশত্তম:, 00৮)-বাষ্টিতমঃ, 0৮--সপ্ততিতম:, 80৮৮ 

--অশীতিতম£, 90৮--নবতিতম:, 100৮,--শততমত, 1000৮, সহজতম:, 
10000৮)--অযুততমত | 

[বি ০৫০,-_-'পুরণ' অর্থে এক শব্ের উত্তর প্রত্যয় হয় না। পুরণ অর্থে দ্বি 

শব্দের উত্তর তীয় প্রত্যয় হয়। যেমন, ছিতীয়ঃ (হি-তীক়), তৃতীয়, তুর্ধ্য ও 

তুরীয় এই তিনটি শব্ধ নিপাতনসিদ্ধ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব ৪থাঁ, ৫মী ও 

সপ্তমীর একবচনে বিকলে সর্ববনাম হয় । মথা--ছ্িতীয়শ্যৈ, ছিতীয়ায় ইত্যাদি। 

(ক) 'প্রথম' শব্ধ পুরণবাচক নয়। (শ্রধথ--অম -্ প্রথম) প্রথ ধাতুর উত্তর অম প্রতায় করি 
এই পদ হইয়াছে। এই শব্ধ সমস্ত সংখ্যাবচক শব্বের আদি বলিয়। উহার পূর্ববর্তী সংখ্যাব অভাবে 
কোন সংখ্যাকে পুর্ণ করে ন। বলিয়! উহার উত্তর পূরণীর্থ প্রত্যয় হয় ন1। 
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2. পুরণ অর্থে চতুর্ ও ষষ্ শবের উত্তর থুটু থ) হয়। যথা-_চতুর্থত 

যষ্ঠ:। 

প্রয়োগ 0১) ষষ্ঠে কালে সদ] বিপ্রো ভুডক্তে তৈঃ সহ সুব্রত (ম) 

(২) ইদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্-(ম) 

৪. পুরণ অর্থে পঞ্চন্, সপ্তন্, নবন্ ও দশন্ শবের উত্তর মট (ম) হয়। 

যথা পঞ্চম:। সপ্তম:, অষ্টম, নবম, দশম | 

4. একাদশন্ হইতে অ্টাদশন্ পর্য্যন্ত শব্বগুলির উত্তর পুরণার্থে ডট (অ) 

হয়। যথা-_একাদশানাং পুরণ১-ন একাদশ: । এইরূপ-দ্বাদশঃ, ত্রয়োদশ? 

ইত্যাদি । 

৮. উনবিংশতি হইতে সংখ্যাবাচক শব্দগুলির উত্তর ডট্ (অ) ও তমট 

হয়। যথা, উনবিংশ; ( ডট্ ), উনবিংশতিতমঃ € তমট্ )। 

৪. বষ্ট প্রভৃতি শব্ষের উত্তর তমট্ (তম) হয় । যথা, ষষ্টিতম:, সপ্ততিতমঃ | 

কিন্ত অন্য কোন সংখ্যাবাচক শব পুর্বের্ব থাকিলে ডট্ ও তমট্ হয়। যথা__ 
একযষ্ট: বা একযাষ্টিতম2 ; দ্বিষষ্টঃ ব! হিযষ্টিতমঃ ইত্যাদি । 

ঘ. শত প্রভৃতি শকের উত্তর তমট প্রত্যয় হয়| যথা- শততম?) সহঅতমঃ, 

অযুততমঃ ইত্যাদি। 

পুরণবাচক শবের রূপ 

(১) পুরণবাচক শব্ধ কল বিশেষণ, তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয়] প্রথম 

শব্দের রূপ নর শবের ন্যায়, কেবল প্রথনার বছুবচনে প্রথমে, প্রথমাঃ এইরূপ 

হয়। স্্রীলিঙ্গে প্রথম-আ.- প্রথম] শবের কূপ লতা শব্দের ম্যায় এবং ক্লীঝলিঙ্গে 

ফল শবের ন্তায় দ্ধপ হইবে । মনে বাখিতে হইবে-প্রথম শব্ধ পুরণবাচক নয়। 

(২) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্ষের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হইয়া ছিতীয়া ও তৃতীয়া 

শবের রূপ লত! শবের মত হইবে । 

(৩) চতুর্থ হইতে অযুভতম পর্যন্ত পুরণবাচক শব্ঘগুলির রূপ পুংলিজে 

নর শবের ন্তায় এবং ক্লীবলিঙগে ফল শব্ের স্ায় হইবে । 
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আচ প্রত্যয়-নিপ্পন :--পকৎ (0109 ), ছবিঃ ( 6৯196 ), ব্রি ( £০৪), 

চতুঃ (00. 610)65 )। 

কৃত্বস্ প্রত্যয়-নিষ্প :--পঞ্চকৃত্বঃ (6৮০ 61779ও ), সপ্তরৃত্বঃ (599 

(17868 ), শতরুত্বঃ ( 10170199 61199 )। 

ধাচ প্রতায়-নিষ্পম £-একধা ( 10 ০09 25), ছ্বেধা, দ্বিধা! (10 ট০ 

₹/৪58), ব্রিধা (10. 8১6৩ ৪), চতুর্ধ] (10 0০0 ৪59 ), পঞ্চধা (&৫ 

15০ 75৪), যড় ধা ০: ষোডঢ়া (200 915 ৪59), সপ্তধা। (10. 86৮০ 72৮7৪) | 

শাজস্ প্রত্যয়-নি্পম :-_- একশ: (9209 17 ০০৪), দ্বিশঃ (৮০ চ5 চ০), 

পঞ্চশও (5 17১5 ৮০), শতশঃ (05 20771,0190), সহঅশত (05 610০9889180), 

বহুশঃ (৮5 12800) উল্লিখিত সমস্ত শবই অব্যয়। 

প্রয়োথ 2 
ব. 8. আচ ও কৃত্বস্ প্রভৃতি প্রত্যয়াস্ত শর্খের অধিকরণে ষষ্ঠী বিভ্জি 

হয়। যথা--স দ্বিবসত্য ছিঃ, পঞ্চকৃত্বঃ নবধা বা জপতি। 

15910155209 

1০17701/31066 57780 19010912768 

7,209 96599068160 609: 01899 9:59 1705 009. 2, 705 

131871101) 6964 0008 ( সত ) 9 080, 8. £ 51196 ( নংঘৃষ্টবান্) 806 

11909 7091) 10099 4, ০০ 01060. ( ভুজু ) ৮519০ 98657:09., 

6, 099 06176 669%৮৪এ ( পরা-জি ) 0129 9159100198 88৮6], 17068, 

0,799 879 016৪ 06 ডি 1017709 11) 09170881590, 1, 90105 

18 ৮59 ৪৪৪0৮ 6%% 01 61)9 ৮9০1, 8, 13800 জ28৪ 6189 996 5০0 

01 00958780108 95 5800 19808 070 6109 1011)610 01889, 10. 79 

111 00109 028 6139 90 09). 
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2, 007796% 8৫ 1011985570 ৫6781678068, 08870 580%9 :-- 

(১) যদোঃ প্রথমী কন্তা। (২) তব যষ্ঠমঃ পুত্রঃ | (৩) মহারাদন্য 

দ্বিতীয়া: কন্তা । (৪) পঞ্চমে শ্রেণ্যাঃ প্রথম: ছাত্র: | (৫) হরে; ষষ্ঠাঃ সুতো 

সৃতা। (৬) পুস্তকশ্ত বি; অধ্যায়; | (৭) বিস্তালয়শ্য গ্াবিংশতিঃ ছাত্রায় 

পারিতোষিকং দেহি । (৮) বামায়ণম্থ সপ্ততিং শ্লোকং পঠ | (৯) বৈশাখন্য 

চতুবিবংশতি দিবসে স আগত: । (১০) স দিব পঞ্চকত্বঃ ভুঙ্ক্তে। 

ও. 00187986 98667069, 98700 61 19011020700 8০7৫9 :-- 

পঞ্চধা, শতশ:, একাদশ: ৪৫ বিংশতিতমী | 

0০17147৮12২ 1৬ 

র্ববনা ম-[১:০10005 

১। জর্ধবাদীনি জর্ববনামানি--সর্বব প্রভৃতি শব্দকে সর্বনাম বলে। 
কয়েকটি সর্বনাম পদ সাধারণতঃ বিশেষ্ঠ পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যথা-_- 

রামো বনং জগাম ; অঃ রাবণং জঘান। এখানে সঃ সর্ববনামটি রামের 

পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

২। নিয়ে প্রচলিত সর্বনাম শবগুলির অর্থ লক্ষ্য কর :-_ 

সর্ব, বিশ্ব-_-411) ছ1)0]9, উভ, উভয়--7০, সম, সিম-11) নেম-- 

17817 এক--07০০, একতর--07০ ০৫ 6০. একতম--02)9 ০৫ 10817, 

ছি-]09) অন্য-_400010 অন্যুতর --70160)৩: ০ 00০ ০, ইতর-- 

00061 পুর্বব--258৮, 02097 779869170, পর--০৮, অস্তর---0060, 

দক্ষিণ_ 3০০১ 90৮00], উত্তর--0:0, 0:0৭), অরব - 

4110010015 5/9৪৮, 1150920 কতর--৮71১০ ০: ভা10 ০ ৮০, 

কতম--/0০ ০: ৮005 0£ 20) যতর--571)0 0: 180, ০ 

6৮০, যতন -- ৮0০ ০: 20৮ ০৫ 20475) ততর 71786 009 ০£ ০৯০, 



0০00৪ 8? 

ততম--1)8% 076 ০1 1791)%) অধর-,0, 0009, ম্ব-0091৪ 00) 

তদ্--135, 9100, 16, যদ্--70০, 910,709, এতদ--76, 208, 

979, কিম্--711০, 1110৮, 10৬৮, ইদম্৮7৩, 9109, [ুা1৪, অদস্-_ 

76, 9109, 11:%6, যুক্ম?-০০, অন্মদ্-, ভবৎ ড০৮, ডুতছান 00চ8, 

৩। সংস্কতে কয়েকটি সর্বনাম আছে, যেগুলি ইংরাজীর 7::070000 

নয়। যেমন, পুর্বব-_7596, 1006 দক্ষিণ-_-3000)) উত্তর--10:0, 

অপর--ড59৮, 

8৪1 এক অর্থে এক সংখ্যা (076) বুঝাইলে একবচনান্ত, কিন্ত কেহ কেহ 

(৪০799) অর্থে বহুবচনাস্ত হয় । যথা_একে বদস্তি-_-901209 ৪ 

৫। যুশ্মদ্, অস্মদ্দ ও ভবত্ শব্দ ভিন্ন সর্বনাম শব সকল বিশেষ্য 

(891১5606156) ও বিশেষণ (591০01০) উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। 

সর্ববস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবা নেতরে গুণ | 

অতীত্য হি গুণান্ সর্ববান্ স্বভাবে মৃর্ি বর্ততে ॥-(হি)। 

এখানে জর্ববন্ত বিশেস্তরূপে এবং জর্ববান্ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত 

হইয়াছে। 

৬। জর্বব, বিশ্ব, সকল (211) এই অর্থে সর্ববনাম হয়, কাহারও নাম 
বুঝাইলে সর্ধবনাম হয় না| যেমন- 

(১) সর্বেবে দেবাঃ মহাদেবম্ অর্চস্তি । (২) সর্ববন্মিন দেশে বৈস্তাঃ বর্ততে | 

(৩) বিশ্বে দেবা: স্বর্গে বমন্তে। 

অন্য অর্থে ইহাদের রূপ নর শব্দের মত | যথা--প্জর্ববায়' ক্ষিতিমূর্তয়ে 

নমঃ । 

এখানে “সর্ধ' শবৰের অর্থ পশিব' অতএব, 'সর্ববশ্যৈ' না হইয়া 'অর্ধবায়। 
হইল। 

* ডতর ও ডতম এই ছুইটি প্রত্যয় কিম., যদ, তদ্, ও এক শবের উত্তর প্রযুক্ত হইয়া! কতর, কতম, 

বতর, যম, ততর, ততম, একতর॥ একতস, এই সর্ববনামগুলি হয়| 
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(ক) 'সম' শব্দের অর্থ যখন সকল (৪11), তখন সর্ধবনাম, কিন্ত যখন তুলা 
(81701197, 9091) অর্থ হয়, তখন সর্ধবনাম ময় | 

৭। পুর্ব, পর, অপর, অধর, অবর, দক্ষিণ এবং উত্তর এই কর়টি 
শব, দিক, দেশ ও কালবাচক হইলে অর্থাৎ পূর্ববরদিক, পূর্বদেশ, পুর্ববকাল 

ইত্যাদি বুঝাইলে সর্বনাম হয়। যথা- 

(১) হুর্য্যঃ পুর্ব্বস্যাং দিশি উদেতি। (২) রামঃ দক্ষিণশ্মিন্ দেশে বসতি। 
(৩) অহম্ অপরম্মিন্ কালে যাশ্যামি। (৪) উত্তরন্তাং দিশি হিমালয়ো৷ 
নাম পর্বতোহত্তি। (৫) দক্ষিণ্যাং দিশি ব্রদ্ষপুরাভিধেয়ং নগরম্ আসীৎ 
-(বে)। 

'ব.8.-_ দিগ্বাচক পশ্চিম শব সর্বনাম নয়। যথা-রবিঃ পশ্চিমায়াং 

( পশ্চিমহ্যাম্ নহে) দিশি অন্তং যাতি--[])9 ৪017 ৪9৪ 11) (116 9৪, 

দক্ষিণ শব্দের অর্থ যখন প্রবীণ বা চতুর (১1৪, 016৮৪), তখন সর্বনাম হয় 

না। যেখন--"শাস্ত্রে দক্ষিণায় (প্রবীণায়) বিপ্রায় ধেনুং দেহি । 

৮| ভ্ঘ শব আত্মা (৪8616) এবং আত্মীয় (07098 ০) ) অর্থে স্ব 

শব পুংপিঙগ অ-কারাস্ত দেব শব্দের মত । যথা 

(১) স্বন্মৈ (আত্বনে) রোচতে। (২) স্বশ্মৈ (আত্রীয়ায়) দীয়তাম্। 

ব০৫৪--ইংরাজীতে 13112996516) 15625 616, 1205616, 559616, প্রভৃতি 

চ516%456 15:0130101গুলি 15020106159 হইলে সংস্কতে আত্বন্ শব্দ এবং 

স্বয়ম্ এই অবায়ের দ্বারা অন্থবাদ করা হয়। আত্মন শব্ধ পুংলিক্গ এবং 

“বয়ন শব অব্যয় । যথা-77৩ 60098 1100961£--স স্থয়মূ আগচ্ছতি। 

0০15০৮:৮০ রূপে ব্যবহৃত হইলে স্ব ও আত্মন শব দ্বারা অনুবাদ করা হয়| 

যথা--0০ 10708 1210056]1--স আত্মানং বেত্তি। 

৯। উত্ত ও উত্তয় শব্দের একই অর্থ ; কিন্ত উভ শন ছ্িবচনাস্ত এবং উভয় 

শব একবচনান্ত | উভয় দল (6790) ০. 0829) বুঝাইলে উভয় শব বনু" 

বচনাস্তও হয়। যথা1-- 
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(১) উভোৌ রালকৌ ক্রীড়তঃ | (২) উভৌ রামস্ত সতৃশৌ-(রা)। 

(৩) সেনয়োকুভয়োর্বধ্যে রথং স্বাপয় মেহচ্যুতে--(গী)। (৪) এতৎ উভভয়ম্ 
অন্ুপপন্নম্। (৫) উভ্ভয়ঃ দেবান্ুরগণঃ সমুদ্রং মমস্থঃ | (৬) 'উদ্ভয়ে দেবাসুরাঃ 

যুদ্ধং চঞ্জুঃ | 

ব০--উভ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে উভ+ আ-উভা! (116 লতা ) এবং উভয় 
শকের ভ্রীলিঙ্গে উভয়4-ঈ-উভয়ী (100০ নদী )। 

১০। ভব শকের অর্থ আপনি (5০9 ), স্ত্রীলিঙ্গে ভবৎ+ঈ--ভবতী 

(11০ নদা ), কিন্ত প্রথম পুরুষ | যথা--(১) আদিশতু ভবান্। (২) উপবি- 

শত্ত ভবন্তঃ। €৩) অথ ভবান্ কিং ত্রবীতি। (৪) কিমিতি ভবান্ অত্র 
আহার পরিহারেণ তিষ্ঠতি-_: (হি )। 

১১। পত্রিফু' তত্রভবান্ পুজ্যে অথৈবাত্রভবানপি-সন্সান 
বুঝাইলে ভবৎ শবঝের পুর্ব্বে তন্ত্র ও আন্র এই ছুইটি পদ ব্যবহৃত হয়। 

প্রয়োগ -(১) অসাধুদশী খলু অন্রভবান্ কাশ্যপঃ, য ইমাম্ আশ্রয়ধর্শে 

নিযুডক্তে_ (শ)। (২) আব্রভবান্ বশিষ্ঠঃ আল্ঞাপয়তি--9 ৮০: 
81)1])00) 98018)605 0:08. (৬) সীতে ! তত্রভবাংস্তাত প্রব্রাজয়তি মাং 

বনম্-(রা)। (তনত্রভান্+তাত2-তব্রভবাংস্তাতঃ )। 

১২। তত্রভবৎ ও অব্রভবৎ শব্দের উত্তর ঈ হইয়! তত্রভবতী ও অব্রভবতা 
এই দুটি পদ হয়। যথা-0১) বালীকেহ আশ্রমে তত্রভবতী জানকী 

প্রতিবঘতি স্ম। ভদ্রে! ব্বক্ষশেচনাৎ এবং পরিশ্রান্তাম অব্রতবত্তীং 

লক্ষয়ে-(শ)। 

[০০155 21] 

15171707591066 47101907897 :- 

1. 41 2 50039658506 8910011)5 (প্র-নষ,) 00611 (5801560, 2, ত/5 

৩106 6০ 0৩ €50)01৩ (ঘন্দিরং--ক্রী) সঃ ০৩৮ 10009, 351 990৮ 00৩ ৮০২৪ 

ঘ/:৩ [9:59 4১ 211৩ 9৫৩ £1359 (উদদেতি) 2 0১৩ 5890 55, 025 2981) 41 
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(ক) 0513 10910 ০০6, 6, 026 06 015৪ (০ 111 ৪০ 08925. 7, 09৩ ০৫ 08৩ 

2০9 1018550 ১০:০৪, 8, পু০ 61215 0110560 (চি) 2০52৪, 9১ 059৫ ১০১৪ 

৪৩ ৫৫/10%, 10, 751০1) ০৫ 085 ৮০ 01889569929 1০60৫ ? 

3০ 0০7750% £%৫ 10119502150 ও67667628 0870 76৫9018 -- 

(১) মম পিত! দক্ষিণায়ং দিশি গচ্ছতি । (২) সর্ববাৎ বৃক্ষাৎ পক্কানি পত্রাপি পতভ্তি। (৩) সর্ববাঃ 

মুনয়ঃ বেদান্ পঠপ্তি। (৪) বিশ্বাঃ দেবাঃ হরিম্ অগ্ঠিন্তি | (৫) সবিতা পুর্ববাসাং দিশি সমুদিতঃ। 

(৬) অন্কাঃ জনাঃ তত্র ন আরাতাঃ ৷ (৭) অন্ত পুষ্পং মহাং দেহি। (৮) ভানু পশ্চিমন্তাং দিশি' 

অন্তং যাঁতি। 

[25১০ হা 

[20100 0105---0017697860 

ইদমস্ত সন্নিকষ্টং সমীপতরবন্তি চৈতদে৷ রূপম্। 

অদসত্তব বিপ্রক্ক্টং তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ | 

১। ইদ্দম্ শব্ষের অর্থ সন্নিকষ্ট, অর্থাৎ নিকটবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুকে 
বুঝাইলে ইদম্ শব্ধ প্রয়োগ করিতে হয় । 

প্রয়োগ £--ইয়ম্ আধ্যা অপি আধ্য। মাওবী, বয়ম্ অপি বধুঃ শ্রাতকীন্তিত 
-(উ)। 

এতদ্ শব্দের অর্থ সমীপতরবন্তাঁ অর্থাৎ অত্যন্ত নিকটবর্তী ব্যক্তি বা 
বস্তকে বুঝাইতে হইলে এতদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। 

প্রয়োগ ১-এতে মম পুত্রাঃ শান্ত্রবিমুখাঃ বিবেকরহিতাশ্চ-( প)। 

অদ্স্ শব্দের অর্থ বিপ্রকষ্ট ; অর্থাৎ দুরবত্তাঁ ব্যক্তি বা বস্তকে বুঝাইতে 
হইলে অদস্ শবের প্রয়োগ করিতে হয় | 

প্রয়োগ (১) অথ সৌ রাজ তাং প্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা' পরাং নিব্ৃত্তিষ্ 
আজগাম--(প)। (*) ক চাসে। পুরুষ: শ্টাযো যোহসো মাং সঞ্চবর্থ হ ?--(আ) 
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তদ্ শব্দের অর্থ পরোক্ষ ; অর্থাৎ অনুপস্থিত ( যাহা নিকটে নাই) এরূপ 

ব্যক্তি বা বস্ত নির্দেশের জন্য তদ্ শবের প্রয়োগ করিতে হয়। 

প্রয়োগ £--কাকে। ভতে--স বঞ্চকঃ ক আস্তে ?--(হি)। 

২। পুরুক্তি (500০০) বুঝাইলে অর্থাৎ (যে ব্যক্তির ব' বন্তর 
সম্বন্ধে একবার কিছু বলা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন, 

হইলে) ছিতীয়া বিভক্তিতে," তৃতীয়৷ বিভক্তির একবচনে, ষষ্ঠী ও সপ্তমী 

বিভক্তির দ্বিবচনে ইদম্ ও এতদূ শব্দের স্থানে এন”? আদেশ হয়। যথা_ 
অনেন ব্যাকরণয্ অধীতম্ , এ্রনং ছন্দোখধ্যাপয়--ইনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন 

করিয়াছেন, ইহাকে ছন্দ: পড়াও। 

৩। যুক্মদ্ শবে'র তা, তে, বাম্,নঃ এবং অণ্মদ্ শব্দের মা, মে, নৌ, নঃ 
এই আটটি শব কোন বাক্যের আদিতে, অথবা শ্তলোকের চরণের আস্তে 
কিংবা চ, বা, এব, হু, অহ-- এই অবায় কয়টির যোগে ব্যবহৃত হয় না। 

যথ।-- 

বাক্যের আদ্দিতে- 0০:09 6০ ৮৪--অল্মাকং (0০৮ নও) নিকটম্ 

আগচ্ছ । 1906 08 1১০০.--তব (100 তে ) পুস্তকং গুহাণ। 

শ্লোকের চরণের আরস্তে_ 

অশুদ্ধ £--“ত্বা স রক্ষতি যত্েন মা স ছেষ্টি নিরস্তরম্। 

তে দোষ এব নৈবাত্র মে দেষে বিদ্যতে সখে 11” 

অন্ধ ১--“ত্বাং স রক্ষিত যত্বেন মাং স ছেষ্টি নিরস্তরম্। 

তবৈব দোষে! নৈবাত্র মম দোষোহস্তি কশ্চন |? 

চ বা এব যোখে_ 

(১) তন্ত চ মম ৫১০৫ মে) চ সখ্যম্ অস্তি | (২) তন্ত মম (9০ মম) বাঁ 

গৃহম্। (৩) ইদৃ$ পুস্তকং তব এব (০০ তে এব)। 



92 ৪8 ঘ৪যণোণ' 008৫৮0গ2ণহ0ম এস গণি 81,81701৭ 

৪। মা, মে প্রভৃতি পদগুলি সম্বোধন পদের অব্যবহিত পরেই ব্যবহৃত 

হয় না। যথা-বন্ধো ! মম (9৫ মে) গৃহম এতৎ--0 01000. | 018 18 

পয 11005০, দেব ! অস্মান্ 090£ নঃ) পাহি--0 900. 1 ৪5৪ 8৪, 

কিন্ত সম্বোধন পদের পর উহার কোন বিশেষণ থাকিলে মা, মে প্রভৃতি 

পদগুলি ব্যবহৃত হইতে পারে | যথা1--হরে দয়ালে। ! নঃ রক্ষ--0 8109 

780 1 0০৮9০6 8৪. 

৫1 বন্তদোর্রিত্যসন্তন্ধঃ__বাকামধ্যে ব্্ শবে প্রয়োগ থাকিলে ত্ 
শব্দেরও প্রয়োগ করিতে হয় । অর্থাৎ বাক্যের প্রথমাংশে যদ শের প্রয়োগ 
হইলে শেষাংশে তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় । কারণ সংস্কৃতে ষদ্ ও তদ্ 
শক্ের অম্ধস্ধ নিত্য ( 001761861569 ) | 

প্রয়োগ ৪ 

(১) বুদ্ধির্স্ত বলং তশ্য-_(হি)। (২) ঝাজছারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স 

বান্ধব:-( হি )। 

যদ যদ] হি ধর্ন্ত প্লানিভবতি ভারত। 

অভ্যুথানমবর্ণশ্য ভন্বীত্বানাং স্জাম্যহম্ || (গী)। 

৬। সর্বনাম শব্ষের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়৷ নিম্নলিখিত বিশেষণ 

পদগুলি গঠন করা যায় | 

মদীয়, মামক, মামকীন (225, 10179) -_মামকাঃ পাগবাশ্চৈৰ কিমকুর্ববত 

সঞ্জয় 1-_€(গী)। অলস্মদীয় (০0, 0078) ; যুদ্সদীয় (0০আ, 500) যুদ্মদীয়ং 

চ জলাস্তে গৃহম্ €(গ)। ভবদীয় (5০৪1, 50078), অন্যদীয় (01 &000)61) 

তদীয় (108, 168, 07510, 109) * স্বীয়, স্বকীয় (০9:১9:8৪ ০), পরকীয় 

80061867798 ) | 

৭। কিম শব্দ 77069025059 9:0100015) প্রশ্ন স্থলে বাবহৃত হয় | 

যথা-€কে। ভবান্_-)০ 979 5০৪1? কিং তে পিতুনণীম ?--01.88 19 
ড০০ 20)675 108209? কা! ইয়ং বালিকা ?-- 710 19 018) পা? 



20০০৪ 92 

প্রয়োগ ৪ 

(১) কত্ত্ং কিমীহসে ? পক্ষীন্দ্র! কিং বিষধ্োহসি ?--( কথাসরিৎ ) 

৮। বিভিন্ন বিভক্তিবুক্ত কিমূ শব্দের উত্তর অনিশ্চয়ার্থে (1700561016৩ 

7:০০) গঠন করিতে হইলে ) চি ও চন্ প্রত্যয় হয়। নিয়ের উদাহরণ- 

গুলি লক্ষ্য কর-- 

পুং ত্রীং ব্লীং 
কশ্চিৎ নর5 কাচিৎ নারী কিঞ্চিৎ ফলম্ 

কশ্চন নর; ১ কাচন নারী কিঞ্চন ফলম্ 
কঞ্চিৎ নরম্ কাঞ্চিৎ নারীম কিঞ্চিৎ জলম্ 

কঞ্চন নরম্ কাঞ্চন নারীম্ কিঞ্চন জলম্ 

প্রয়োগ 2 

(১) দেব! পৃচ্ছামি কিঞিু-_(হি)। (২) ত্বং কন্মৈচিৎ কিমপি ন 
প্রযচ্ছপি--(ভো) | (৬) অস্তি কষ্মিংচিও অধিষ্ঠানে জীর্ণধনে! নাম বণিক- 

পুব্র--(প)। | 

৯। যর্্, তদ্, এতদৃ, কিম্ ও সর্বব এই কয়েকটি সর্বনাম পদের উত্তর দ, 
তস্, ত্র প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া নিয্নলিখিত অব্যয় পদগুলি হয়। 
যথা-- ৰ 

যদ্1দ1- যদ! (510০0), ষদ্1থা-যথ। (৪৪), যদ্17তস্-যতঃ (990988, 

৪11)00), যদ্7ব্র-যত্র (10076), এইরূপ--তদ্--তদা (৮১9), অথ] (৪০), 

তহি (616190009), তদানীম্ (8৮ 009৮ 01079), ততঃ, তত্র। এতদ্- 

অতঙঃ, অত্র । ইদম্--অতঃ (6109:910:০), অব্র (0197০), ইহা (10০0০), কিম্-_ 

কুতত (ছা1)5009), কুত্র (1)076), কদা (৮1০0, কক (109০), কথম্ 

(০), সর্বব- সদ।, সর্ববদ] (15808), সববত্র, সর্ববতঃ (9৪75৮710659). 

ং 
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প্রয়োগ £- ূ 

অহং স্বামিনং বিজ্ঞাপ্য তথ! করিস্তে, যথ। স্বামী অন্য বধং বিধান্ততি (প)। 
১৩। অস্মদ্ ও যুখ্মদ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির মত, খুৎ, অস্মৎ। যুক্মৎ এই 

চারিটি পদের প্রয়োগ সাধারণতঃ দেখা যায় না। এই পদগুলির উত্তর “তস্' 

প্রত্যয় করিয়া প্রয়োগ করিতে হয় | যেমন-_-মৎ+তস্_মত্তঃ, ত41তস্ন 

স্বত্ঃ, অস্মৎ41তস্-অন্মত্তঃ) যুস্মংতস্যুদ্মত: | 

প্রয়োগ 8 

(১) *মস্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্ীয় !_-(গী)। 

(২) “নত্ত'স্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ববং পরিতুষ্টা দদামি তৎ-_-( চণ্ডী )। 
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1,7767910/5 £1560 1901891746১ 

1. 0০9৭ 99£09০69 (রক্ষ ) 911 1051৮ 2. ত7০ 5০914 £984 (পঠ) 6১৫ 

182085918, 35115 90১6% ৫৪ ০৩ 1611 ৫০ 10008 2 0:6০ 3513818 

09:516 (পিতরে) ড1]1 0০ 8194 £0 1১681(শ্রত্া) 10 5১ 71১10) ০৫ 0৩ 0০5 05905 

008 210899 (কোলাহলম.)1? 6. 247 990১5: 188 (০ 96840:0] 1)09£9596 

7,000 9০০৮3 ১5602 05৪0 0৪০8, 175৪৩ ০০৩ 89০ 10 2০90১৩2 ? 

9. 2৩ 61:0616: 9916 006 99188:58, 10, /1,০ ০:5965৫ (হুঙগ ) 0১5 

8001552956 (বিশ্বম.) | | 

2৬ 001790% 07610110080 ৪67,£215068, 05170 ?6091)08 :-- 

(১) উভে নরাঃ খ্রামং গচ্ছন্তি। (২) মাং অন্নং বস্্রং চ দেহি। (৩) ইদম. জলাশয়ে 

বহব; মত্ন্যাঃ বস্তি । (8) তন্মিন্ অটব্যাং দিংহ শব্বায়তে। (৫) সর্ববাঃ বালকাঃ বিস্ভালয়ম 
আগতাঃ। (৬) অন্মৎ বৃক্ষাৎ দ্ব ফলে অপতঃ| (৭) মিত্র! নঃ রঙ্গঃ। (৮) মে পুস্তকং 
“দেছি। (৯) বঝঃ দোষঃ ন বিগ্ততে। (১৭) সনারী তম, শিশুং ছুধধীং অযচ্ৎ। 
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ক্রিয়া_-৬5:৮৪ 

[7১৩০ 

১। ধাত্বর্থঃ ক্রিয়া-ভু, গম্ প্রভৃতিকে ধাতু বলে , ধাতু সকলের 
অর্থকে ক্রিয়া! বলে, অর্থাৎ যাহ? দ্বারা বসা, খাওয়!, থাকা, যাওয়া, ঘুমান 

প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাকে ক্রিয়া বলে। 

অহং “বসামি' ' স গিচ্ছতি ; ত্বং “তিষ্সি' ; রাম: শ্যামং “দৃষ্টবান্', এখানে 

“বসামি”, “তিষ্ঠসি' ও “দৃষ্টবান্ এই পদগুলি ভ্রিয়।। 
২। সংস্কতে ক্রিয়া! ছুই প্রকার ; তিউস্ত-ক্রিয়! ও কৃদন্ত-ক্রিয়া 

(ক) ধাতব উত্তর তি, তম্, অস্তি গ্রভৃতি যোগ কৰির] যে সকল পদ গঠিত 

হয়, তাহাদিগকে তিউভ্ত-ক্রিয়! বলে। বথা-_গচ্ছতি, পচতি, তিষ্ঠতি ইত্যাদি । 

(খ) ধাতুর উত্তর ক্র, ক্তবতু প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া যে সকল পদ 

গঠিত হয়, তাহাদিগকে কৃতদন্ত-ক্রিয়। বলে। যথা-গত:, কতঃ, গতবান্, 
কৃতবান্ ইত্যাদি | 

৩। ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া জসাপিকা ও কতকগুলি 

অসমাপিকা ৷ 
(ক) যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য সমাপ্ত হয়, অর্থাৎ আর কিছু বলিবার 

আকাঙক্ষ! থাকে না, তাহাকে সমাপিক। ক্রি] বলে। যথা-_শিশুদুপ্ধিং 

*পিবতি' ; অহং গ্রামং 'গচ্ছামি । এখানে পিবতি ও শচ্ছামি সমাপিক! ক্রিয়া । 

(খ) যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে, অর্থাৎ আর কিছু বলিবার 

আকাঙক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিক ক্রিয়া বলে। যথা--স গন্বা, 

(সে যাইয়া ), অহং গচ্ছন্ (আমি যাইতে যাইতে ) ইত্যাদি। এখানে গ্রস্ব। 

ও গচ্ছন্ অসমাপিকা ক্রিয়]। 
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তিউভ্ত-ক্রিয়। 

৪ | ধাতুর উত্তর নিম্নলিখিত দশটি বিভক্তি যোগ করিয়া তিউভ্ত-ক্রিয়। 

গঠন কর] হয়। 

(১) লট- বর্তমান কাল (98920 1986), (২) €লাট -অনুজ্ঞা 

(70019996159 1199), (৩) ললঙ -_অনগ্ভতন অতীত (7886 10007,054909 

[91)99), (৪8) বিধিলিউ_ বিধি প্রভৃতি অর্থবোধক (১০5০768] 11০০০), 

(৫) ল্ট --ভবিষ্যৎ কাল (8699 7107)89), (৬) লিট -"পরোক্ষ অনগ্ভতন 

অতীত (288৮ 7691190% 9789 ))১ (৭) লুঙ -অতীত কাল ( 407786 ), 

(৮) লুট-_অন্যতন ভবিস্তৎ (075৮9:9 19096), (৯) আশীলিও-_ 
আশীর্বাদ অর্থবোধক (97501০615), (১০) জুঙ ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি- 

বোধক, (0০991610791) সমুদয় তিওভ্ত পদই মা পিকা ক্রিয়া । 

৫। ধাতু তিন প্রকার, পরন্মৈপদ্ী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী। 
কর্তৃবাচ্যে পরশ্যমৈপদী ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর 

আস্্নেপদ ও উভয়পদী ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ ও আত্বনেপদ হইয়া থাকে। 

যথা_পরন্মৈপর্দী_ছাত্রো বিগ্ালয়ং গ্চ্ছতি। আত্মনেপদী--রমেশো 
গৃহে বর্ততে । উভয়পদ্দী-_বিপ্ো দেবং যজতি ০: বজতে। 

(ক) এতত্তিন্ন কোন উপসর্গের যোগে অর্থবিশেষে কর্তুবাচ্যে পরস্মৈপদ 

ধাতুর আত্বনেপদও হইয়] থাকে । যথা, জি--জয়তি মহারাজ: | পরা-ঞি__ 
এস্বলে “জি' ধাতু পরন্মৈপদী হইয়াও “পগা' যোগে আত্মনেপূদী হইল | 

৪.ব.-তিউস্ত-ক্রিয়া কর্তৃ, কর্ম, ভাব ও কর্নকর্ত__চারিটি বাচ্যে ব্যবহৃত 
হয়, তন্মধ্যে কর্তৃবাচ্য ভিন্ন অপর সকল বাচ্যে কখনও পরস্মৈপদ ব্যবহার 

হয় না] কর্তৃবাচ্যে যে ধাতুগুলি পরশ্মৈপদী বলিয়। নির্দিষ্ট মাত্র সেগুলির উত্তরই 
পরশ্মৈপদ হয়। আত্মনেপদী ধাতু কেবল আত্বনেপদে ও উভয়পদী ধাতু 

আত্মনেপদ ও উভয়পদেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রয়োগে আদ্বনেপদী ক্রিয়ার 
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সংখ্যাই বেশী । প্রচলিত ব্যাকরণের পুস্তকসযূহ্ে যে ধাতুরূপ দেওয়া থাকে 
তাহ! কেবল কর্তৃবাচ্ ক্রিয়ার রূপ । 

৬। ক্রিয়ার তিন পুরুষ--গ্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ । 

'অন্মদ্ শব্দের গ্রয়োগে উত্তম পুরুষ, বুক্ম্দ শব্দের প্রয়োগে মধ্যম পুরুষ, 

এতত্তিন্ন সমস্ত শব্দের প্রয়োগে প্রথম পুরুষ হইয়া থাকে । যথ।--অহ্ং 
পশ্যামি, ত্বং পশ্ঠসি, শিশুঃ পশ্যতি | 

েষ্টব্য :__ভব শব্দটির অর্থ তুমি বা আপনি । অর্থান্ছসাঁরে মধ্যম 
পুরুষের ন্যায় হইলেও ইহ' প্রথম পুরুষেই ব্যবহৃত হয়। যথা-_ভবান্ কুত্র 

গচ্ছতি ('গচ্ছামি' নহে)? 

৭1 একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন ভেদে প্রত্যেক পদে নয়টি করিয়া 

বিভক্তি আছে। স্থতরাং পরশ্মৈপদ ও আত্মনেপদের বিভক্তি সংখ্যা 

আঠারটি । লট. প্রভৃতি বিভক্তির সব্বসমেত পরশ্মৈপদ ও আত্মনেপদের 
রূপের সংখ্যা একশত আশীটি। 

৮। ক্রিয়। দুই প্রকার । সকল্সক (1::515816ঘ ) ও অকল্মণক 

(11008158105 ) | 

(ক) যেক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাহাকে পকর্্ক ক্রিয়া বলে । যথা 

(১) শিশুঃ দুগ্ধং পিবতি । (২) অহং চক্্রং পশ্যটামি। এখানে পপিবতি, 
ও 'পশ্যামি? ক্রিয়ার যথাক্রমে “ছুগ্ধম্ঃ ও চন্ত্রমূ, কর্্া। অতএব, এই দুইটি 

ক্রিয়া সকর্্মক। 

(খ) খে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তাহাকে অকর্ঘাক ক্রিয়। বলে। যথা-_ 
(১) বামঃ শেতে | (২) বালক: ক্রীড়তি। এখানে “শেতে' ও “ক্রীতৃতি' 
এই ছুইটি ক্রিম! অকর্্মক । 

সকর্মক ধাতু 
৯। সংস্কতে সাধারণতঃ গমনার্ঘ, ভোজনার্ঘ, দর্শনাথ, পঠনার্থ, পূজাখ, 

বন্ধনার্থ, প্রাপ্তযর্থ, মোচনার্থ ও জঞানার্থ গ্রভৃতি ধাতু সকর্ণক। 
7. নি | 
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গমনার্থ--গম্ প্রভৃতি--রামো গৃহং গচ্ছিত। তোজনার্থ-__ভূজ, 
প্রভৃতি--অতিধিঃ ফলানি ভুঙক্তে। দর্শনাথ-_দৃশ, প্রভৃতি__-শিশ্ুশ্চনদ্ 
পশ্যতি ৷ পঠনাথ-_-পঠ, প্রভৃতি__মুনয়ো! বেদান্ পঠস্তি। পুজনার্থ__পূজ, 
গ্রভৃতি__ব্রাঙ্গণে। বিষুং পূজয়তি । বন্ধনাথ-_বন্ধ, গ্রভৃতি--গোঁপালকে। 
গাং বপ্পাতি। প্রাপ্তাথ--প্র-আপ. প্রভৃতি--দরিদ্রে ধনং প্রাপ্সোতি | 

মোনা শুচ. গ্রভৃতি-ব্যাধে! বাণান্ মুঞ্চতি । জ্ঞানার্থ জ্ঞা গ্রভৃতি 
--পণ্ডিতঃ শান্ত্রং জানাতি। 

অকর্ধমাক ধাতু 
1621০ ১ 

“সত্তা-লজ্জা-স্থিতি-জাগরণং-বৃদ্ধি-ক্ষয়-ভয়-জী বন-মরণম্ 

নর্তন-নিদ্রা-রোদন-বাসাং-স্পর্থ।-কম্পন-মোদন-হাসাঃ | 

শয়ন বশিড়া-রুচি-দীপ্তার্থ। ধাতব এতে কর্মণি নোক্তা ॥ 

১৬। বিগ্যমানার্থ, লক্জার্থ, স্থিতার্থ, জাগরণার্থ, বৃদধযর্থ, ক্ষয়ার্থ, ভয়ার্থ, 

জীবনার্থ, হরণার্থ, নর্ভনার্থ, নিদ্রার্থ, রোদনার্থ, বাঁসার্থ, স্পর্দার্থ, ক্রম্পনার্থ 
মোদনার্থ, হর্যার্থ, হুসনার্থঃ শয়নার্থ, রুচ্যর্থ ও দীত্ার্থ ধাতু অবর্মাক। 

যথা-_বিস্ভমালার্থ_ ভূ গ্রভৃতি, বৃদ্টরবতি | লজ্জার্থ-_লর্জ.গ্রভৃতি, বালা 
লঙ্জতে । চ্ছিত্যর্থ--্থ! প্রভৃতি, বৃর্ধো গৃহে তিষ্ঠতি। জ্রাগরণার্থ-_-জাগৃ 
প্রভৃতি, চৌরে! রাত্রৌ। আগতি । বৃদ্ধ্যর্থ--বুধ প্রভৃতি, বিদুষাং যশে। বর্ধতে । 
ক্ষয়ার্থ-_ক্ষি গ্রভৃতি, পাপিনাং পুণ্যং ক্ষয়তি। তয়ার্থ--ভী গ্রতৃতি, নরঃ 
সর্পাৎ বিভেতি । জীবনাথ' ্সীব,প্রভৃতি,পুণ্যবান্ দীর্ঘ জীবতি । অরণাথ' 
--ম্ প্রভৃতি, সবের্ব জস্তবে! ভিয়ন্তে। নর্তনার্থ--বৃত, প্রভৃতি, শিশবে। 
বৃতাস্তি। নিভ্রার্থ-_নিদ্র! প্রভৃতি, রোগী দিবা নিদ্রাতি। রোদনার্থ- রদ 
প্রভৃতি, জননী পুত্রশৌোকেন রোদদিতি । বালার্থ--বস্ প্রভৃতি, সিংহাঃ বনে 
ব্সন্তি। ক্গ্ধার্থ-স্পর্ধ প্রভৃতি, মূর্খঃ বৃথা স্পর্ধতে। কম্পলার্থ--কম্প, 
প্রভৃতি, বৃক্ষঃ বায়ুনা কম্পতে । মাঁঞনার্থ--যুদ প্রভৃতি, পণ্ডিতাঃ সদা 
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মোদস্তে । হুলনার্থ-_হস্ প্রভৃতি, শিশবে। হসস্তি। শয়নার্থ--শী প্রভৃতি, 
শিশুঃ শষ্যায়াং শেতে। ক্রীড়ার্থ_ক্রীডপ্রভৃতি,বালকাঃ ক্রীড়ন্তি | রুচ্যথ 
- কুচ. প্রকৃতি, মহং দধি রোচতে । দীপ্ত্যথ্থ _ দীপ, প্রভৃতি, ভানঃ গগনে 

দ্নীপ্যতে। 

1০৮০ £- কর্মের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে যে সকল ধাতুকে সকর্্মক 

বল! হইয়াছে, তাহারাও অকর্মক বলিয়। গণা হয়। যথা-বালকঃ অনং 

ভুঙ.ক্তে (সকর্ম্মক) ; বালক: ভূুউ.ক্তে অকর্ম্মক)। উপসর্গ প্রভৃতির ষোগে 
অর্থান্তর হইলে অকর্ন্মক ধাতুও সকর্্মক হইয়া! থাকে । ষথা-_বালকে" 

হুসতি (অকর্ম্মক)। বাঁলকে! মাম্ উপহৃসতি (সকম্মক)। অর্থান্তর না 

হইলে হয় না, যথা-_স হসতি (অকর্্মক)। 

্েষ্টব্য ভালবাসা, অন্ুরক্ত হওয়া, বিরক্ত হওয়া, প্রসন্ন হওয়া, বিশ্বাস 
করা গ্রভৃতি অর্থে, ন্সিহও প্রী, অন্থ+রঞগুওবি+ রঞ্ও প্র+দ্, বি+শ্বস্, গ্রতি 
+ই প্রভৃতি ধাতু সংস্কতে অকর্্মক। ইংরাঁজী ভালবাসা প্রভৃতির পানর 

কর্ধ না তুই! অধিকরণ অর্থাৎ লপ্তম্যস্ত হয়) যখা--পিতা পুতে পিশ্কৃতি (পুত্রং 
নহে), অং ত্বয়ি বিশ্বসিমি (ত্বাম' নহে); দেবি, ময়ি প্রসীদ (“মাং নহে)। 
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85 099005, 3.6 8101 00055 (আ-নী) 20715. 4. 96205 510106 
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দ্বিকশ্শক ধাতু 
১। সংস্কতে কতকগুলি ধাতুব ছুইটি কর্ম থাকে । ইহা্দিগকে 

দ্বিকর্দক ধাতু বলে। এই দুইটি কর্মেব মধ্যে একটির নাম মুখ্য কর্ম 
(01:5০ 0৮3০0, অপরটির নাঞ গ্ৌণকন্থ্ (115481506 0915০6)। 

২। ক্রিয়ার সহিত যাহার প্রধাঁন'ভাঁবে অন্থয় থাকে, সেইটি মুখ্য কম 
এবং যাহা! অন্ত কারক হইতে পাবিত অথচ কর্কপে বাবহৃত হইযাছে, 
তাহাকে গৌণ কন্থ্া বা অকথিত করস বলে । যথ।--গাং ছুগ্ধং দোগ্ঠি 
গোপঃ। 

এখানে “ছুপ্ধমূ” মুখ্য কর্ম এবং "গাম গৌণ কর্ণ, কারণ 'গাঁম্, স্থলে 
গাত, গোঃ১ পঞ্চমীও হইতে পাবিত। এইকপ-- 

(১) তওুলৈঃ অক্পং পচতি- তণ্ডুলান্ অন্নং পচতি । (২) বৃক্ষাৎ পুম্পং 

চিনোতিন্বৃক্ষং পু্পংচিনোতি | (৩) পুত্রং গৃহে নয়তি _ পুত্রং গৃহং নয়াত। 

দুহাচ, পচ-চও.ক্ধি-প্রচ্ছি-চি-ত্র-শাসু-জি--মস্থ-মুষাম্ 
কর্ণাযুক্ ভ্ভার্দিকখিতং তথ। স্যান্নী-হ্ব-কষ-বহাম্ ॥ 

দুহাদি অর্থাৎ ছুহ,, যাচ, পচ দণ্ড, (6০ 6109৫), কধ প্রছ+ চি, ক, 

শাস্, জি, মন্থও মুষ, ও স্যাদ্ি অর্থাৎ_নী, হ, কষ, ও বহ.ধাতু ও ইহাদের 
সমার্থক অন্য ধাতু দ্বিকর্্মক | 

চু 5580019155 

ভু, (09 1011) গোপঃ গাঃ ছুগ্ধং দোগ্ধি। যাচ, (৫০ ০০£)--বিপ্রঃ 

রাজানং বস্ত্রং যাচতে । পচ, (৮০ ০০০%)--পাঁচকঃ তঞ্ুলান্ অন্নং পচতি। 

দণ্ড. (0 £12০)--রাজ। চৌরং দণুয়তি । বুধ, (৮০ ০০761076১00 030:860) 

-স চৌরং কারাগারং রুণদ্ধি। প্রচ্ছ, (6০ 29)--শিল্পঃ গুরুং শাস্ত্র 

পৃচ্ছতি। চি (৮০ ০০11০০০-_বালিকা বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি। আআ (০ ত1)- 
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বৃদ্ধ! বালিকাম্ আখ্যানং ব্রবীতি । শাজ্ (0০ 17500০0)- গুরুঃ শিল্তং ধর্ণাং 

শান্তি । জি (60 ৮1 (0 ০00006)--স দ্ুতকারং শতং জয়তি। মচ্ছ 

(৮০ 0100127)- তদবাঃ সমুদ্রম্ অমুতং মমস্থঃ। আব, (০০ 9658৪1)--চৌরঃ মাং 

শতং মুফ্াতি। নী (0০ 006, 0 ০205)--গোপঃ গাং গৃহং নয়তি । হা (০ 

০87 €০)--স ভারং নগরং হরতি | কষ, (00 ০205)- ভূত্যঃ অজাং গৃহং 

কর্ষতি | বহু, (৮ ০21)-- বালিকা খঞ্জং গৃহং বহৃতি । 

[০৩ : এক বস্ত অপর বস্ততে পরিণত কর] (প্রকৃতি-বিকৃতিভাঁব ) 
বুবাইলে প্রকৃতি ও বিক্ৃতি-বাচক উভয় বস্তই কৃ-ধাতুর কর্শরূপে ব্যবহৃত 
হয়। যখী-স্থবর্ণং কুগুলং করোতি । 
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(১) ভূত্যঃ ভারঃ গ্রামং বহতি। (২) বালিকা ধেম্থং ছুদ্ধং দোক্ধি। 

(৩) বিগ্রঃ বৃক্ষে পুষ্পাণি চিনোতি। (8) পিত। পুত্রে ধর্মং শাস্তি। 
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১। রূপের বিভিন্নতা অন্থসারে ধাতু সকলের দ্বশটি গণ বা শরণ 
(01855) আছে | যথা-_ভ্বাদি, অদাদি, জুহোতটাদি (হবাদি), ছিবাদি, 
শ্বাদি, তৃদাদি, রধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি এবং চুরাদি। 

[98াণ। ৫ 

ভাছদাদ জুছোত্যাদি দিবাদি স্বার্দিরেব চ। 

তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তন-ক্র্যাদি-চুরাদয়ঃ | 

তাদি, অদাদি, ভুহোত্যাদ্ধি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, কুখাি, 
তনাদি, ক্র্যোর্ধি ও চুরাদি--এই দশটি গণ। ধাতু পাঠে যে গণে ধাতুটি 
প্রথম পঠিত হইয়াছে তদহুসারে সেই গণের লাম হইয়াছে । যথা-ভূ- 
আদি-্ভাদি ইত্যাদি। 

কাল--- 2৪৫ 

২। কোন কার্ধের সময় নির্দেশ করিয়া বলাকে কাল (16056 ) 

বলে । কাল প্রধানতঃ তিন প্রকার । বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ |! 
সংস্কতে লট, প্রভৃতি দশটি বিভক্তি তার এবং ক্তঃ ক্তবতু। তব্য। অনীর 

প্রভৃতি প্রত্যয় সবার! এই সমন্ত কালের অর্থ প্রকাশিত হয়। 
৩। সাধারণতঃ বর্তমান কালে (15521) 761,56-এ) লট, অতীত 

কালে (695 ০28-এ) লঙ. ও লিট, এবং ভবিষ্যৎ কালে (৩০০ 

[5056-4) লট. ও লুট, ব্যাবহৃত হুইয়া থাকে । 

বর্তমান কাল--5268596 75086 

৪। বর্তমানে লট.--ফে ক্রিয়া এখন হইতেছে বা হইয়া থাকে, 
তাহার বর্তমান কাল হয়। বর্তমান কালে ধাতুর উত্তর লট, বিভক্তির 
প্রয়োগ হয় । যথা 
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(১) ছাত্রো বিগ্ভালয়ং গচ্ছতি-_1,2 58061%019 £91078 0০ 5০190০1. 

(২) ভানুঃ উদ্দেতি--70116 3001 01595. (৩) গিরয়ঃ তিষ্ঠস্তি-_19 

000151)09105 50800. 

ভূত কাল--চ85£ 61556 

৫ | যে ক্রিয়া হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ভূত কাল বলা হয়। ভূত 

কলের ধাতুর উত্তর লঙ লু ও লিট, ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 
লঙ.-(১) "আসীৎ সকলরাজলক্ষণোপেতঃ সার্বভৌম রাজা শুদ্রকো 

নাম--(হি)। (১) রামঃ শ্যামম্ “অব্রবীৎ+-থ 5210. 00 5105910. 

লুঙ--দশরথে! নাম রাজা 'অভৃৎ্-11606  %/23 ৫. 15106 11810)60 

10252079009. লিট--(১) বামো নাম নরপতির্বভূব--"1:615 ৮2৩ ৪. 

[51175 10200601 [২210. (২) সকুলীরকঃ তন্য বকল্ত গ্রীবণং “চিচ্ছেদ*-. 

(হি)। 
ভবিষ্যৎ কাল-_ ঘ ০০6 "6056 

৬1 যেব্রিয়। বর্তমান সময়ের পরে হইবে, তাহার ভবিষ্যৎ কাঁল 
হয়। সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে লট, এবং 'অনগ্যতন ভবিষ্ভৎ কালে লুট, 
হয। যথা--লট.--(১) রামে। গুহং 'গমিষ্যতি- 22108. ছ/1]] £0 10276. 

রাজ! পঞ্চত্বং “যাস্ততি', অহম অনাথা 'ভবিষ্তামি” ইদানীং নাত্র স্থাস্তামি' 

-_(হি)। জুট._-গ পরহ্ব তত্র গন্তা-76 আ1]1 £0 01616 08 9606: 
(০0100010100, 

55101862225 

1,171707)81012 87210 19078101 ১ 

1, ড/০ 5০০ ৪. 0110 0 0106 000 ০06 006 10056. 2. ৬০ ০21006 
01100 055 5216 ৪৮06 006 562. 37 31095 816 16 02100108 
(প্রতি--আ-বৃত ০: প্রাতি--আ-গম্ ১00 021] 06505. 4. 059 816 . 

2511708 ( গ্রচ্ছ ) 09০ 05901061 03611 15550189- 01561515000 ৪ 5117616 
11015 0020 0 096 5111866. 6 01025 31010701105 26 ভ01510100108 
ড৬151000, 7. 10006 01096650505 00০ ড1100005. 8. 106 005 £800615 



104 ৪৪৪ 00215951110 &) 11049181101 

1016 0000 06 0:66. 2055 056 15 912915106 আ16) (116 চ120, 
10 0106 01905 11217 11565 161, 0১০ 01008. 

2. 0০17608 67১6 10110202180 «678618069, 0585780 1609013 :২_- 

(১) যদ্থঃ অগ্ মথুরাং জগাম। (২) হাঃ অহং গমিষ্যামি | (৩) শ্বঃ মে 
ভ্রাতা অলিখৎ । (8) অতীতে মাসি উৎসব: ভবিষ্যতি | 

[7590 1৬ 

ড৬21198-- 00784610460 

লকারাথ-নির্ণয়-_-858565 ৪.0 1০009 

লট._চ1:856106 67855 

১। প্রবৃত্তোপরতশ্চৈব বৃত্তাবিরত এব চ। 
নিত্যপ্রবত্তঃ লামীপ্যে। বর্তমানশ্চতুবিবধঃ | 

বর্তমান সাধারণতঃ চারি প্রকার অর্থে হয়। (১১ প্রবুত্তোপরত (পূর্বে 

হইত এখন হয় না)_-ধখ।-__-স মাংসং ন ভক্ষয়তি। (২) বৃন্তাবিরত ( পূর্বের 
আরন্ত হইয়াছে ও এখনও চলিতেছে )। যথ।--ইহ কুমারাঃ ক্রীড়ন্তি। 

$৩) নিত্যপ্রবৃন্ত (যাঁহ। নিত্য ব। যাহার ব্যতিক্রম নাই-_-অর্থাৎ 01)156759] 
0০০) যথা-সর্যাঃ তপতি । পর্বতাঃ তিষ্টভ্তি। সামীপ্য (অতাত বা 

ভবিষ্যৎ কালের সামীপ্য ) যথা--কদ। আগতোহ২সি--এষোহ্হম্ অগগঞ্ছমি, 

কদ| গমিষ্যাসি? এষোহ্হং গচ্ছামি | আগতঃ ও গমিষ্যর্সি- অতীত ও 

ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া, ইহাদের সমীপে "আগচ্ছামি? ও 'গচ্ছামি+ ক্রিয়ার 
লট. বিভক্তি থাকিলেও উহারা অতীত ও ভবিষাৎ কালই নির্দেশ 
করিতেছে । সকল প্রকারের বর্তমান কালেই লট. বিভক্তি হয় । 

২। আখ্যানাদিতে বা ইতিহাসে অতীত কালের অর্থ বুঝাইলে লট, 
বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যথা-_-আস্তি কম্মিংশ্চিদ বনে চগ্ডরবো নাম 
শ্গালঃ--( হি) ৪. ০2108171055 0366 1561 ৪ 19015] 
(10817021905 95 1321006. 
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৩। যাব-পুরা-নিপাতয়োর্লট--যাবও 'ও পুরা এই ছুইটি নিশ্চয়া- 
এক অব্যয়ের যোগে ভবিষ্যৎ কালে লট, হয়। যথাঁ-_ 

(১) সযাবদ্ ভূঙ.জে-_7 আঃ1] 50:5]5 2৪. (১) শ্যামঃ পুরা গচ্ছতি 

---১1)58102, 711] 51615 £0. 

8 প্রশ্রন্থলে (1065000885055 52:700০০-এ) কখন কখন “ভবিধাৎ, 

অর্থে লট, বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যখা-_কিং করোঁমি, কক গচ্ছামি-_ 
৬/12: 51211 [1 00 200 1১০16 [51591] 0? 

৫। বিভাবাকদাকহ্ক্যোঃ_-কদ্। ও কহি এই ছুইটি অব্যয়ের প্রয়োগে 

ভবিষ্যৎকাঁলে বিকল্পে লট হয় । যথা_ 
কদ। গচ্ছামি 0: গমিষ্যামি নল জানে | কহি গচ্ছামি ০: গমিষ্যামি ন 

বানে--] 00100 100 10০01] 5091] €0 

৬। লট ম্মে-ম্ম শবের যোগে অতীত কালে লট, হয় । যথা 
(১) তত্র মণিভদ্রো নাম শ্রেষ্ী গ্রতিবসতি ন্ম_পে)। 

(২) কম্মিংশ্চদ্ দেশে ধর্শবুদ্ধি পাপবুদ্িশ্চ ছে মিত্রে গ্রতিবসতঃ স্ম-(প)।. 

টব.9.- ইংরেজীতে 6:2521761061/56-এর নানাবিধ রূপ আছে । সংস্কৃতে 

অধিকাংশ স্থলে লট. বিভক্তির প্রয়োগ করিয়া সেই সকল অর্থ প্রকাশ 

করা হয় । যথা 

[. 1 1690 [15০ 1০০0]০--আহং পুত্তকং পঠামি--( 776867% 

1720611716 )2. [76 15 80108 0০ 5০%১০০1--স বিদ্যালয়ং গচ্ছাতি-_ 
€ 17658/7% £00763$১12৫ ). 

৭। ইংরেজীর 06920 702165061605০-এর ৬€০-কে লংস্কতে 

অনুবাদ করিতে হইলে সচরাচর অতীত কালবিহিত লঙও ক্তবতু কিংবা 

ক্ত প্রভৃতি প্রতায়ের প্রয়োগ করিতে হয় । যথ।-- 

1. [1585০ 56613 1917)--অহং তম্ অপশ্ম্ | 106 908 10285 8০৮ 

ভাগ; অন্তং গতঃ। 



106 98:97:71, 00042051710 ৯৭7) 108 ঘ38101থ 

[55556 24 

17701951016 51710 421201251 : 

4” তিনি এখন গৃহে নাই । এই গ্রামের পার্থে একটি নদী প্রবাহিত 
হইতেছে । তিনি প্রকৃতির শোভা দেখিয়া পরম আনন অনুভব করেন। 
সমুদ্র দর্শনে কাহার না মন মুগ্ধ হয়? 

8. 1. 10106 5০০ 51555 95 19686 200 1161). 2,100 0০955 

580. 02 50015 ( আখ্যান-ক্রীং ) 10 05611900153. 1৬090) 2210)5 
( অর্জ ) 2000365 75 12007. 4. 76 5810 11565 ( উদ্দেতি ) 1 6106 

89 2130 55 ( অন্তং যাঁতি ) 17) 016 256. 5. 10615 15 00 0০0৫ 

11057911095 (কালিদাস ইব ) 10 [0019. 6. 1156 ০14 (ব্যান) 
15 1011117)6 (হন) ৪ 09০. 1106 10210 15 110106 (আ--রুহ, ) 0৪ 

10156. 8. 10769 0195500 (বি+কস) 10 0০ 901108, 

9. 10616 216 10915 08105 10 006 1200856. 10. 00555 109009106- 

001] 0: £921 1995 69 8100 00/01:5 110) 0080 529501. 

[77550 ৬ 

তা ০95---001817889৫ 

লোট-_[109618056 [1000 

১। আদেশ, উপদেশ, অন্থক্োধ, নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা ও মঙ্গলাদি কামন। 

প্রভৃতি অর্থে লোট. বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা-_ 

আদেশ--বিগ্ালয়ং গ্রচ্ছ। উপদেশ-_অনৃতং মা বদ । অন্ুরোধ-_ 

অত্র উপবিশতু ভবান্। নিমন্ত্রণ-ইহ ভবান্ ভুঙক্তাম্। প্রার্থনা 

মহং বন্ত্ং দেহি । আমীর্ব্বাদ-বৎস! চিরং জীব। প্রষ্মর-(১) কিং 
পঠামি ব্যাকরণম্ উত কাব্যম্? (২) ভগবন্! আজ্ঞাপয় কিং, 
করবাপি1-( ম)। 

২। আশীর্বাদ অর্থে লোটের "তু ও “হি' বিভক্তির স্থানে বিকল্পে 

“1, হয় এবং এই অর্থে সাধারণতঃ মধ্যম ও প্রথম পুরুষে লোট, বিভক্তির: 

প্রয়োগ হয়। যথা 
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(১) পরমেশ্বরে। রাজানম্ অবতূ ০: আঅবতাৎ--7425 0০ ৪০৩ 09০ 

15108. (২) চিরং জীব ০৫ জীবতাৎ-_125 5০৪ 1195 10128. 
৩। সামর্থা &১11105) বুঝাইলে লোট. বিভক্তির প্রয্বোগ হয । যথা-_ 

অহংসিদ্ধম অপি শোবষয়াণি_] ০90) এড 90 6521 0135 00221. 

৪1. [19067:9615 10০০-এর €১-কে সংস্কৃতি লোট, বিভক্তির 
দ্বারা অনুবাদ করিতে হয় । ইহ! কেবল বর্তমানকালে ব্যাবহৃত হইয়া থাকে 
এবং কখন কখন ইহার কর্তপদ উহা (40906150000) থাঁকে । যথা]. 

00206 116৪--ইহ আগচ্ছ। 2. ৫0 1)00০--গৃহং গচ্ছ। 

৫ | [77761:8676 210০-এর [1:50 7:50 বা 10116 261502-এ 

আদেশ, উপদেশ প্রভৃতি বুঝাইতে হইলে ইংরেজীতে ০৮ শব্দের প্রয়োগ 

হইয়া থাকে । এরপ স্থলে সংস্কতে অনুবাদ করিবার সময় 1০6-এন 

০৮16০৮কে 00037720% করিয়া ও ক্রিয়ার লোট, বিভক্তির ব্যবহার 

করিয়া অস্থবাদ করিতে হয় । যথা _- 

1.1 1900 ৫০--স গচ্ছতু । 2. [1:66 006 1005 1580. 01015 

1১০০/--অয়ং বালকঃ ইদং পুস্তকম্ পঠতু । 3. [১ 03 £0 (9 5013001-- 

বয়ং বিদ্যালং গচ্ছামঃ | ] 

লোঁটের কয়েকটি প্রয়োগ :-_ 
(১) এতদ্বনং বস্ত্রানি চ ময় দত্ভানি গৃহাণ-(প)। (২) ভোঃ শৃথুত 

শৃণুত, ধর্ণবুদ্ধিনা অপহৃতম্ এতদ্ধনম্ (হি )। (৩) জহি মাং সৌম্য বিশ্রবং 

প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়--(রা)। (৪) গৃধেঠ জতে, দুরম্ অপ্দর-_(হি) । 
(৫) ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধু-সমাগমম্--(হি)। 

চ61:0158 27 

77707031016 87980 190779788 :-- 

4, শীগ্র বুক্ষ হইতে অবতরণ কর। এস আমতা আজ হইতে 

একত্র বাগ করি। তোমরা ছুইজনে ইহাকে মাতার নিকট লইয়! 
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যাও। এই দেশে আর এখন আসিও না। অসাধু সংসর্গ ত্যাগ 
করন 

3.1. ৯95 000 101066200 500. 2,108 1156 0701 120002101 

(সম্রাট), 3. 1195 20৫ 9০05 1156 (01 & 106 01006 (চিরম্) 4. 

15 03291 0০059, £০ 0০ 5০1)0901 2170 7650 5০01: 12550109, 55 031০ 

12001856025 0001. 6. 12006 0০০ ( মা ক্ষিপ, ) 56036 60 

5০ 22089. 7,170 006 00৬৮ 825 (চরতু ) 10 0১০ 5০10. 6. 

01111012020 2120 0125 10 62 £9700. 9. 365 ৫96101 €0 5০00]. 

02121765, 10. 120 05 6210০ 1956 10616 001: 21020010217, 

[5550২ ভু 

ড৬0:০৪-- 00774878667 

লিঙ.---096610019] 11০০0 

১। বিপিনিমন্ত্রণা দীষ্টসম্প্রশ্নপ্রার্থনেষু লিউবিধি প্রভৃতি অর্থ 
বুধাইলে ধাতুর উত্তর লিঙ. হয়। সাধারণতঃ বিধি অর্থে ইহার প্রয়োগ 
হয় বলিয়। ইহা বিধিলিঙ নামে প্রচলিত, কিন্তু বিভক্তিটির নাম লিঙ.। 

ঘি ৩৮০--বাংলায় "০৫০091 1০০-এর কর্তায় ষষ্ভী বিভক্তি হয়। 

যেমন, আমার যাওয়া উচিত, কিন্ত ইংরেজীতে-_] 515010 £০--অহং 

গচ্ছেয়ম।। এখানে [ 00017996155 ০886, সংস্কতেও ইংরাজীর মত ণ, 

কর্তৃকারক, প্রথমা বিভক্তি । এইরূপ-_ সু 

(১) মাতার সেবা কর। উচিত-_-মাতরং লেবেত (“মাতুঃ নয় )। 

(১) তোমার বিষ্ভালয়ে যাওয়। উচিত-ত্বং বিগ্ভালয়ং গচ্ছেং (তব? নয়)। 
বিধি ছুই প্রকার--(১) প্রবর্তন ও (২) নিবর্ভন|। 
সৎকাধ্যে প্রবৃত্তি-দানের লাম প্রর্তনা। এবং অসৎ কার্য হইতে 

নিবারণের নাম নিবর্ভনা । যথা-_ 

প্রবর্তনা--(১) সতা বদেৎ। (২) প্রিয়ং জ্রয়াৎ। নিবর্তনা-(১) 
বঅনৃতং মা বদেৎ। (২) ক্রোধং যত্বেন বর্জয়েৎ। 
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২। বিধি (০0050900), নিমন্ত্রণ (1016561001১ আমন্ত্রণ বা অনুমতি 

(06070155102), অনুরোধ (০220625 )১ প্রার্থনা (21251), জিজ্ঞাসা 

( 086561০0 ) প্রভৃতি অর্থে লিঙের প্রয়োগ হয় । এই সকল অর্থে লোট, 

বিভক্তির ও ব্যবহার দেখ! যায়। যথা 
বিধি_গচ্ছেৎ ভবান--৩০এ 229 ৪০. নিমল্রণ_ইহ তুগ্রীত ভবান্ 

-70016956 0106 00676. আমন্ত্রণ ইহ ভবান্ আলী'ত-_[ 295 509 £০ 

516 10615. অন্যুরোধ- মম পুভ্রম অধ্যাপয়েদ্ ভবাঁন্--[ 2600996 5০0 

10 029,013 100% 900. প্রার্থনা ভোঃ, কিঞ্চিৎ ভোঁজনং লভেয়--85 

09৪০ 2795 6০0 90109 1০03. অনুমতি _ত্বম্ ইদ্ম্ কুর্ধযাঃ__০৪ 1002 

৫০ *১45. জিভ্ঞীসা-কিং ভোঃ বেদম্ অধীয়ীয়। উত তর্কম্?--317, 
5191] 1 169) 00০ 65085 01:140210 ? 

৩। ইচ্ছার্থেবুলিঙলোটৌ-_সংস্কতে “ইষ১, “কর্ম” প্রভৃতি ইচ্ছার্থ 
ধাতুর প্রয়োগে লিও. বা লোট, হয়। যথ|--ইচ্ছামি অত্র ভূঞ্জীত ভবান্-_ 

9 ইচ্ছামি অত্র তৃঙক্তাম্ ভবান্-] 151. 0026 5০0 111 0106 150 

৪। শ্রকি লিও. চ-_সামথ্য (8111165 ) বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লিউ. 

হয়। যথ1--ভবান্ ভারং বহেৎ-$০এ ০90 ০805 03০ 1020. 

৫। যোগ্যত। (££65695) বুধাইলে লিঙের প্রয়োগ হয় । যথা ত্বং 

সেনাং পারচালয়েৎ--$০৫ 1০ 86 60 1620. 036 210), 

৬। হেতুহেতুমভোপ্িও._ক্রিয়াছ্বয়ের কাধ্যকারণভাব বুঝাইলে 
(একটি বাকো যদি দুইটি ক্রিয়া থাকে এবং তাহাদের একটি হেতু ও অপরটি 
ফল বুঝায়. তাহা হইলে ) উভয় ক্রিয়ার লিড়হয়। যখা_ 

যদি বুষ্টিং ভবেতৎ তহি শশ্যং ভবে] 1৮ 253 006 00995 111 
£10 . 

06 £-উপরের প্রয়োগ ভবিষ্যংকাঁলেই হয় অতএব, এরূপ স্থলে 
একবার লট. হইতে পারে। যেমন--যদি বৃষ্ধির্ভবিষ্ঘতি, তহি শশ্তং 
ভবিষ্কাতি | - 
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৭। জস্ভাবনাবচনেহুযদূযষোগো বা জস্ভাবনা ( 90984011185 ) 

বুঝাইলে ধাতু উত্তর লিঙ. বা লংট্ ব্যবহৃত হয়। যথা-_সম্ভাবয়ামি ০: 
মন্তে ভবান্ অত্র ভূঞ্ীত 0: ভোক্ষাসে-_[ 629206 01:5000092 0026 ৮০. 

স/1]] 01110 10216. 

ব০6- ইংরাজী 60627618] 1%০0৭ ও 50৮00০05৪ 1০০এ-এর 
$০7:৮-কে সংস্কৃতি অনুবাদ করিতে হইলে ধাতুর উত্তর লিঙের প্রফধোগ 
করিতে হয়, কিন্ত 90100005০70000 ও লিউ. সর্বাংশে এক নহে। 
কারণ 9010100100155 1%1090 11700190150017 919856এ ব্যবহৃত হয় না; 

কিন্তু লিও. [70619617067 ও 10210201676 এই উভয় (018859এ ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । ইংরাজখিতে যে সকল বাঁকো 5150810, 02196 00, 1095. 

218170, ৮৮০৪1], ০272১ ০০৪1৭ প্রভৃতি থাঁকে, সেই সকল বাকোর অনুবাদ 
বিধিলিউ-এর সাহাযো করা যায়। যথা 

1] 006 50010. 011 0০ 000--সতাং বদেখ। 2. 16 021009, 

11219175 10216১ 19০ 51500101395 20001207875 1১6--যদি অন্র রামে। 
বর্ততে, তি ময়! সহ গচ্ছেৎ। 

লিঙ্র কয়েকটি প্রয়োগ £-- 

(২) উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তথাপান্ং চ চিস্তয়েৎ-_(হি)। (২) 

'আগতন্ত ভয়ং বীক্ষ্য গ্রৃতিকুর্ধযাদ্ যখোচিতম্--( হি )। (৩) সত্যং ব্রয়াৎ 
প্রিয়ং ব্রয়াৎ মা ক্রয়াৎ সত্যামপ্রিয়ম্-+( চা )। (৪) সহস1 বিদধধীত ন 
ক্রিয়া! কি )। 

চা61:0856 28 

1.7401281016 87260 19079581196 2 

11255 16 1156 10176, 2. ১195 180 086 5911. 3 06 81502814 1651] 
20০ হে, 4 00756 500010 25010 21661 58166011155. 4 00810 
8157855 01006০ (রুক্ষ ] 10108521866. ০৪ 510010 ৪৮০7 780 
৩০012022,7. ০০ 81008102656] 01121121 100. 2250045. ৪. 11 
102 01065 15215 176 ৮৮০10 £০% 200165. 9. [6 29009 161108105 
2066 009 চ111 6210 6৪100 10. 15106 90814 0:005০৮ 0159 
2016068. 
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৬ ঠাণ99 -_ 00786672/6 

লঙ লিট. ও লুউ, 689] 2 

১। আঅতীতকালে ধাতুর উত্তর লঙ, লিট ও লুড হয়। 

লঙ--(১) তৌ দৃষ্। কাকোহুবদ্ (হি)। (২ )ধারারাজ্যে সিদ্ধুল- 
ংজ্ঞো রাজা চিরং প্রঙ্গা পর্যযপালয়-_-( ভো।)। (৩) যতিস্ত রাজ্যং ন 

এচ্ছৎ ; যযাতিত্ত ভৃভৃৎ অভ্ভবৎ_(বি)। (৪) আসীড্রাজ। নলে। নাম 

বীরসেনসুতো!। বলী-(ম)। 

লিট.--(১) রামো। রাঁবশং জঘান। (২) পাপবুদ্ধিঃ গৃহং গন্বা স্বং 
জনকম্ উবাচ-(ছি)। (৩) দ্দর্শ স হতং ভূমৌ ভ্রাতরং নকুলং তদ! 

-(ম)। 
লুঙউ.__অছ্য প্রাতঃ বৃ্িঃ অভু। (২) রাজা ভিক্ষৃভ্যঃ অন্নম্ 

দাও । 

২। অনগ্তনে লঙ--অনগ্যতন অতীতে (যাঁহ। আজিকাঁর ঘটন! 

নয়) ধাতুর উত্তর লঙ্ হয়। অহং হাঃ যছম অপশ্ঠম্--] 59৮ 1900 

ড০90০095 . 

৩। পরোক্ষে জিট.__যাহ] অগ্যকার ঘটন| নয় এবং বক্তার পরোক্ষে 
ঘটয়াছে, এরূপ বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লিট, হয়। রামো বনং জগাঁম-_ 
০728 70 ৮০ 00০,055. 

৪1 ভূতে: লুঙ_দাধারণ অতীত কাঁলে ধাতুর উত্তর লুঙ হয় | 

অহম্ ইদং কার্ধ্যম্ অকাধ্যম্__ 01৭ 0219 ০1. 

প্রাচীন বৈয়াকরশগণের মতে £- 

অস্ততন--শোষ। নিশায়াঃ গ্রহরো গতায়াঃ। 

আগামিনী যা প্রহরশ্চ তথ্ঠাঃ। 

দিনন্য চত্বার ইমে চ যামাঃ, 

কালং বুধ। হ্্াতনং বদস্তি | 
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পূর্ব রাত্রির শেষ প্রহর (৩ ঘণ্ট1), আগামিলী রাত্রির প্রথম প্রহর (৩ ঘণ্ট। ) 

ইহার সহিত যে দিবস, তাহাকেই পণ্ডিতগণ অগ্যতন কাল বলেন । (ন 
অগ্যতন--অনগ্যতন ) । 

1০৮5: বক্তার পরোক্ষে অর্থাৎ চক্ষুর অগোচরে ক্রিয়া ঘটিয়াছে: 

বুঝাইলে লিট, হয়) সুতরাং উত্তম পুরুষে ( 1565 6750 ) লিটের 

প্রয়োগ হয় না । যেমন--অহং বনম্ অগচ্ছম্) এন্থলে “অহং বনং জগাম' 

বলিলে ভুল হইবে। 
ম০600019- স্তর বা মত্ত অবস্থায় বক্তার চিত্তবিক্ষেপ ! মনের চাঁঞ্চলা 

_-0150050 5086০ 0 27100 ) উপস্থিত হইলে উত্তম পুরুষে লিট হইতে 

পারে। + 

যথা__স্প্তোহহং কিং বিললাপ-1010 1 192106 15116 [ ৪9 
851620 ? এইরূপ--মন্তোহ হং কিং বিচচার? 

৫। অত্যন্তাপহ্ছবে লিড়, বক্তব্যঃ--অত্যন্ত অপন্ৃব অর্থাৎ 
সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার £ কোন প্ররুত ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কণ 
(00581 121 ) বুঝাইলে উত্তম পুরুষের লিট, হইতে পারে । যথা ত্বং 
কলিঙ্গেঘুস্থিতোৎন্মি -_-তুমি কি কলিঙ্গ দেশে ছিলে? ন অহং কলিঙ্গান্ 
জগাম--আমি কলিঙ্গ দেশে গমন করি নাই। 

৬। মাঙি, লুঙ _নিষেধবাঁচক মাও (মা) এই অব্যয়ের যৌগে 
সর্বকালে বিকল্পে লু, হয় । যথা-_মাভৃৎ ছুঃখম্ 0৮ মা ভবতু দুঃখম্ ০: ম 
ভবিষ্যতি দুঃখম্। ৰ 

প্রয়োগ 2 

(১) অন্থ! মা ভৈবীঃ-(প)। (২) রাজন! অকার্ধ্যং মা কথাঃ 
-€ বৃহৎ-কথা )। (৩) মা ভু স্বকুলসংক্ষয়ঃ-_( কথাসরিৎ )। (৪) 
বিষাদং ম। কথা বীর! জপ্রাণোয়ধমরিন্দমঃ--( র )। 

৭। ্মোস্তরে লঙ. চ-নিষেধবাঁচক মাও, (মা) এই অবায়ের সহিত 
নম” যোগ হইলে ( অর্থাৎ ন্ম যোগে ) দর্বকালে লুঙ, ও লঙ..হুয় | যথা 
লুউ,_ শোক: মান্ম ভূৎ। লঙ২-শোক: মাস্বাভবত। 
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৮। ন মাও, যোগে-ম। ও মান্ম শব্দের যোগে লঙ, ও লুঙ, হইলে 

ধাতুর আদিতে “অ+ আগম হয় না। যথা লুঙ মা ভৃৎ। লঙমাম্ম 

ভবৎ--এখানে, মা অভুৎ ও মান্ম অভবৎ--এরপ হইবে না। 

৯1 ললঙ লুঙ. ও ল.ঙ. বিভ্তক্তিতে ধাতুর পূর্বে আ” আঁগম হয়। 
এই অকাঁরকে কখনও উপসর্গের পূর্বে রাখিবে না । প্রথমে ধাতুর রূপ 

করিয়! লইবে, পরে উপসর্গের সহিত সন্ধির নিয়মান্সারে সন্ধি করিবে) 

(“উপসর্গ ও ধানু” অধ্যায়ে ৪র্থ লিয়ম দেখ )। 
06: ইংরাজীর (1) 089৮ [00০27510 (2) 085৮ 0:08:65515 

(3) 77956 2216০6 ও (4) 7:58206 721:6০০%1609০এর 1০কে সংস্কৃতে 

অনুবাদ করিতে হইলে লুউ, বা লিট অথবা ক্ত, ক্তবতু প্রভৃতি প্রয়োগ 

করিতে হয়। 
17380010155 

1. 95৭10 আঃ 00113808165 569001485--শ্ামে! সঃ বারাণসীগ্ 
অগচ্ছৎ (০0৫ গতঃ 0 গতবান্)। 2. 18002, 1011150 0398709, 1]7) 010৩ 

080016--রামঃ সংগ্রামে রাধণং জবান । 3. 1095 আ০:০ 80176 6০ 

501১001_-তে বিদ্ভালয়ম্ অগচ্ছন্ (বা গচ্ছস্তি ম্ম)! 

12610852 29 

11627951066 2780 807851588 "- 

], 0০ 0055 52৮ 00০ 10001. 2. 1001510158, ৪১ 01১০ 01091190621: 

( সারথি-পুং) 9৫ £১00199. 9. 00566 আ৪5 & 08665 86 01001515600 
10 আ15101) 0196 [081008589 616 ড1০0911005 (বিজয়িন_ _পুং ). 4. 106 

80816 26 00 (ভক্ষ_) ৪11 0১০ 50015 0033 (শাবক-পুং ) 0 006 
0105. 10006167615 00] 01100 20612 10 00619011526. 0০৫ 
[1906 (হজ, ) 005 9) 2:20. 0৫ 19000. 7. 50012150918 ( বুবিষ্টিরঃ ) 

0193560 ( দিব.) 2৮ 106 161) 006 10:60 9810001, 8, "06 ৮০ 

0898০0 00০ 705 00160186101) 5:8010090101 10 006 156 0151815, 

9. 1881785001৩ ( অপ.হৃ) ৪৬৪5৮ 9109. 1075 09০ 10800989 10556 

(ওুকানণ্য ). 10. 102 2001606 617069 00616 115৩ 2 00105115 
৬1000510108 19108159 ৮5 28106. 
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৬ 50৪-- 007:88721860 

ল্.ট ও লুট --700016 "61086 

১। ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উত্তর লুট ও লুট ব্যবহৃত হয়। যথা--অহ্ং 
গৃহং গমিষ্তামি--] 91581] £9 1১0006,. রাম: শঃ বনং গন্ভা-:0-110110৬ 

[২97799. 11150 00 036 01650. 

২। অনভ্তত্তনে লুট --অনগ্ভতনে (আজ ছাড়) ভবিষাৎকালে লুট, 
হয়। যথা--€১) অহং শ্বং গৃহং গন্ভা-_] 5182]] 80 170706 60-70011057. 

(২) রামঃ শ্বঃ প্রভাতে নগ্াং ম্লাতা--1০0-05000/ 17101100775 0391709 

111 09৮1) 171 012 11৮21, 

বি. 8. লুটের প্রয়োগ অল্প, কাব্যাদিতে ছুই একটি পাওয়া যায়। 
৩। লট. শেবে চ-লাধাবণ ভবিষ্যৎকাঁলে লৃট, হয়। যথা--৯) 

অগা রামঃ গৃহং ষাল্তাতি--19109 111 €0 17000 €০-0৪5. (২) স নগ্যাং 

সান্ততি--[75 11] 0206 2) 056 11৬21. 

81 ইংরাজীতে সাধারণতঃ ভবিস্তৎকালে ঢ1756 66500 48811, 
এবং 5600190 ও7117170 151501)4এ ৮111 ব্যবহার করা হয়। কিন্তু 

বক্তার স্থিক্-নিশ্চয়ঃ সংকল্প, প্রতিজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ প্রভৃতি বুঝাইলে 

চ15 0215004 211? এবং 520050 ও 70051700250 51581], 

বাবহার করিতে হয়। এরপ স্থলে ইংরেজী হইতে সংস্কৃতে অন্গবাদ করিতে 
হইলে ল্টু বিভক্তির সহিত “এব, “অপশ্ঠম্,, "করব, নুনং ইত্যাদি 
নিশ্চয়ার্থক অবায়ের ষোগ কারতে হয় । যথা 

7. আ]] ৫0 0১15 চ0--অহম্ ইং কার্ধযং করিস্তামোব 
€(করিস্তামি+এব)। 2, ৬০ঘ্র 58891] &০ 5০০%--ত্বং শীস্বং গমিস্বসি 
এব । 3. [7 815811590১৫ 95৫8৪ সোহশ্তং বেদান্ পঠিম্ততি এব । 
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4. ] জহ]] 0895 0196 62910109000 অহং গ্রুবং পরীক্ষাম্ উত্তরিষ্তাসি | 

5. ০৫ 5088]1 7000 0511 & 11০- তং নূনম্ অনৃতং ন বদিয্যসি। 

€। ভবিষ্তৎকালে 56 21500 জআঃ]] এবং 99০000 ও 71 

চ6স্েএেএ 828811 বাবহৃত হইয়। প্রতিজ্ঞা, উপদেশ প্রভৃতি বুধাইলে সংস্কৃত 

অন্চবাদ করিবার সময় কখনও কখনও লিঙের প্রয়োগ করা হয়। যথন-_ 

1. [ আহ] 2610 00 00 0156 656 06 1005 2011165- -অহ্ং যথাশকি: 

তৰ সাহাষাং কুধ্যাম। 2. ০৮ 81891] 1006 £0 00০15-ত্বং তত্র ন গচ্ছেঃ। 

3. 901) ও 1০156970০05 8108]8 02 00015260- ঈদৃশঃ দুষ্টঃ বালক: 

দ্গুনীয়ং ভবেৎ। 

৬1 তা, তারৌ, তারস্ ইত্যাদি লুটু বিভক্তির রূপ । যে ধাতু উত্তর 
লুট করিতে হইবে তাহার তৃচ, প্রত্যা়াস্ত রূপটি স্মরণ কর । যেমন-_গম্- 
গন্ত্, তৃচ, গ্রতায়াস্ত শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথম! বিভক্তির রূপ লুটের প্রথম 
পুরুষের রূপ, যথা-_গন্ত1, গন্ভারৌও গস্তারঃ | মধ্যম ও উত্তম পুরুষে, প্রথম 

পুরুষের একবচনের সহিত অস্ধাড়র লটের মধ্যম ও উত্তম পুরুষের রূপ 

( অসি, স্বঃ) স্থ ; অন্মি, ম্বঃ, ল্মঃ ১ যোগ কর, যখা-_গন্তা-_গন্তাসি, গ্তাস্, 
গস্তাস্থ ; এবং গন্ভাম্মিঃ গন্তাস্বঃ গন্ভান্মঃ | 

[61018€ 30 

1. 77070571019 $?760 19078519758 :75 

1. [2002 আ1]] 5৪6০৫ (না) 2) 00০ 05917665. 2. 15 01:001061 

জা1]]1 £1৮০ 006 090] 1081 & 05606 0: ০1090 ( বস্ত্র-খণ্ডম্). 3. 9০ 

0 জ1]1 ০0206 £2010 165 73550. 4. [7০ আ1]] 00:0095৩ (ক্র) 

036 080 ০০০5. 5, 3০0০৫ 1090) ডয11॥ ৪০ £০০ 0০ 03215, 6. 
পৃ0.ছগটা0/ [ 51121110155 (উৎস) ৫2115 2100. 080১6 10 6০ 1155, 

পু 48667 60900 ততঃ ) 1 30091] 50805 ( অধি+ই ) 1:01: 0166 80 

( তিশ্রঃ ঘটিকা). ৪8. 00296 0 0৩5908069? ৩ (০ 591] 0195 
|) 096 £210617 9. প06 2200009)05 আঃ1] 59000 (স্থা) 200 286 

তর5 11] 00৬ 013 101 ৪৬০]. 
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৬৩10৩ 007227460 

ল্.ঙ৬.-€915080801081 289 

১। লিঙ. নিমিত্তে ল্ঙ. ক্রিয়াভিপতৌ-_ক্রিয়া্ধয়ের অতিপত্তি 
অথাৎ অনিম্পত্তি বুঝাইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে লুঙ. হয়। অর্থাৎ ষদ্দি 

একটি ক্রিয়া হইত, তাহা হইলে আর একটি ক্রিয়াও হইত, কিন্তু পূর্বেক্ট 
হয় নাই, তজ্জন্ত 'শোযষোক্তটিও হয় নাই-1790 1১৩ ০০70৪, [ ০11 

875৩ 5006 (8.6. 7০ ৫10. 1506 ০0706) 39 [ 00০9 ৫10 0০90 £০)--ষর্দি স 

আগমিষ্যৎ, তদ1 অহম্ অগমিষাম্। 

এইরূপ-_নুবৃষ্টিশ্চেখ অভবিষ্যৎ তদ। স্ৃভিক্ষম অভবিস্ুং-[721 0১৫ 
70962 £000. 15105 0065 আ02]10. 108৮০ 0০০] 10112 01 £০০9৫. 

২। ইংরাজীর 9২15101)06156 1%000-এ 7৪56 "2755-এর ৮৫৮ছে 

সংস্কতে অনুবাদ করিতে হইলে লুঙ. বিভক্তির প্রয়োগ করিতে হয । 

যথা।--790 06:6০ 0200 100012082 0102:5 আ0া10 188৬০ 06610 

1890017655--"যদি জঞানম্ অভবিষাতৎ্, তদ] মুখম্ অভবিস্তৎ। (00501610791 

$61067০৩-এ একটি বাক্য অপর একটি বাক্যের হেতুরূপে নিদ্দিষ্ট হইলে 

উভয় বাক্যেই লিঙের প্রয়োগ হয়। (৭ স্বত্র, বিধিলিউ.) 1£ [383 
খ0010 00056 10616, (1১01 156 0810 £26 12201০5--যদি অঅ স্বামঃ 

আগচ্ছে ততো! ধনম্ আপ্ুয়াৎ। 

৬। শ্তাৎ, শুতাম্, গুন্ ইত্যাদি_ল্ঙ, বিভক্তির রূপ । যেমন-_শট্ 
বিভক্তির পূর্বে নত, যোগ করিলে লংট্ বিভক্তি হুয়, সেইরূপ লঙ, বিভক্তিত্ 
পর্বে “নত যোগ করিলে লৃঙ,হয়। যে কোনওধাতুর ল্ট্ বিভক্তির-রূল 
করা সহজ । উভয় বিভক্তির পূর্বেই তত, আছে । যখা--গম্-ক্ততি(লৃট)- 
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গমিষ্যতি। গম্__্তাৎ (লৃ৬)-গমিষাৎ, লুঙ, বিভক্কিতে ধাতুর পূর্বে “অ” 
বসাইলেই 'অগমিষাৎ এই ল.ঙ বিভক্তির রূপ পাওয়া যাইবে | 

আলীলিও _ 97060106056 

১। আশিষিলিঙ. লোটো-_ানর্বাদ বুঝাইলে আশীলিঙ, ও লো, 
হয়। লোটের বিষয় পূধেই বলা হইয়াছে । এখানে কেবল আশীলিঙের 

উদ্দাহরণ দেওয়। হইল । যথা 

(১) চিরং জীবাঃ-]%95 5০০ 1156 101098. (২) ধানিকা: নুখিনে! 

ভৃয়ান১0195 08০ 01085 ঠ6 19025. (৩) বাজ সখী ভূয়াৎ_-এঞ্ড, 

(1) 00106 0০ 10800গ 

ঢ17610196 31. 

1, 17701719106 21240 1901%91788 ১ 

1. [720 106 90০010081160 106 00 056 10650 1 ০০1০ 1১96 

8076 086০, 2. 7950 0065 00106 00 [ডে 10056) 1 0010 19৬৩ 

600 0066, 3. 7850 500 90020 0660 13616) 136 0010 08৬৩ 

ছিপ) 006 81566 907) 06 1000065, 4. 0090 1 81500. 0011 086 

9108016১116 ০010 11956 126) 20001) 0168560. 5. 1125 8৫ 

10106 106 109009, 

2. ড/192615 006 016:21006 17 956 0০666) 60:56 7088 

60705 লঙ. লুড. ৪00 লিট? 111005086 5 68010165, 

9, [71061 91007 00৬ লিউ, 15 0960. 60 60635 30956107088 

0৫ 036 লুঙ, 10 ০0000606100 আট মা 10 ও 901076 50166009, 
সপ্ত আপিজশিল শত শে পপ 



04 2না ভায়া 
উপসর্গ ও ধাতু 

প্রপরাপসমস্থবনিভু রভিব্যধিসুদদভিনি প্রৃতিপর্য্যপয়ঃ ৷ 
উপ আঙিভি বিংশতিরেষ সথে ! উপসর্থবিধিঃ কৰিনা ॥ 
১। প্র, পরা, অপ, সম্ঃ অঙ্গ, অব+ নির্, হুর, অভি, বি, অবধি, স্কুঃ উৎ 

(প্রাপিনির মতে উদ্), অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আও. এই কু্ডিটি 
অবায়; ধাতুর পূর্ধ্বে থাকিলে ইহাদিগকে উপসর্গ বলে। 

ঘ. ৪._কেহ কেহ নিস ও দ্ুস্ু এই ছুইটিকেও উপসর্গ বলেন । 

গকাদের মতে উপসর্গ বাইশটি। 
২। উপসর্গের যোগে অর্থান্তর হইলে অকর্্মক ধাতৃও সকর্ত্বক হয়। 

ববঙ্গন-_ভূ ধাতু অকর্ম্মক, বৃষ্টিঃ ভবতি। 'অনু+ভু-সকর্্মকঃ পাপী ছুঃখষ্ 

জঙন্কুভবন্তি। 
৩। ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকিলে কখনও কা. প্রতায় করিবে ন1। 

এরূপ স্থলে কাচ না হইয়। ল্প, হয় । যথা_নম্+ক্কীচ._ নত্বা, প্র-নস্ 

+কবাযপ.্প্রণম্য ০: প্রণত্য (প্রণত্ব। লয় )। 

৪। ধাতুর সহিত যখন উপসর্গের যোগ হয়, তখন উপসর্গটি ধাতুর পূর্বে 
বস; লঙও লুড ল্ঙ. বিভক্তিতে ধাতুর পূর্বে যে অকারের আগম হয়, 
শাক উপসর্গের পরে বসিবে, পূর্বে বসাইলে তুল হইবে। যেমন- -গষ্ ধাতু 
লঞ্চ, 'এর ১ম পুঃ ১বঃ অগচ্ছৎ। অন্থ+গম্+লঙ. ১ম পুঃ, ১: অঙ্ + 

আঞচছ- -- অন্থগ্ছৎ। (অ অন্গচ্ছৎ নয়)। এইরূপ--চর্+লও. ছু. 
অন্তশ্বৎ, সম্+অচরৎ-* সমচরৎ (অসংচরৎ নয়)। ত+লও.-দ্.” অতনবৎ, 
স্থিত +প৬. দ- বি +অতরৎস্পবাতরৎ ( অবিতরৎ নয় )। 

৫। কতকগুলি ধাতুর পূর্বে প্রায়ই কতকগুলি নির্দিষ্ট উপসের বাবহার 
গশ্বিত্কে পাওয়া যার । যথা 
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আ! +রভ্ (6০ ৮০৫1০ )--আরভতে, আ+চক্ষ, (69 ৪৫5 )---আচষ্টে 

আ+শন্স্ (6০ €$০০০ট--আশংদতে £ আ+চম্ (৮০ ৫2%-_আচামতি 
অধি+ ই (69 1580) অধীতে, পরা 4 অয়, (6০ 1015 2125) পলায়তে | 

৬। উপসর্গেণ ধাত্বর্থে। বলা দগ্চাত্র নীয়তে । 
প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহথারব€ ॥ 

উপসর্গ ধাতুর অর্থকে বলপূর্ধবক অন্তদিকে লইয়া যায় । হ্য--হরণে ( €০ 

(6৪15 01510065 £:000 01056. 01805 60 8190656£ ) এই ধাতুটি বিভিন্ 

উপসর্গের সহিত যুক্ত হইয়া নিযনলিখিত পৃথক পৃথক অর্থ প্রকাশ করে। 

যথা--প্র+হৃ-প্রহার কর! (60 1528), আ+4হা আহার বা সংগ্রহ কর! 

(0 ০011906 ০ €0 ৪৪৮), সম্++হা--সংহারঃ শেষ বা একত্র করা (0০ 

1111) 0052616166০. ), বি +হাবিহাঁর করা (6০ আ৪1].)১ পরি+হা_ 

পরিত্যাগ'করা (00 £152 ৪0 )। 

নিয়ে আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়। হইল :-_ 

জট -_€০ &০, অটতি ; পরি + অট.-€০ 7০2 পর্যটতি | 
অয়.--6০ £০, অয়তে । পর1+ অয়. -পলায়তে--০০ 05? 6০ 00 ৪৮9১ 

(১) মুগঃ ব্যাধভয়াৎ পলায়তে। 

(২) তে সমস্তাৎ পলায়ন-ক্রিয়াং কুর্বস্তি স্ম (প)--1255 690৮ 69 

07611 195915 69 211 011001019, 

জর্থ-_$০ ৪৫৫৮), অর্থয়তে । প্র+অর্থ_প্রীর্থয়তে ; সম +'অর্থ-সমর্থয়তে 
00 ৪0919. (১) ত্বং কিং প্রার্থয়সে ? (২) অহম্ এত ন সমর্থয়ে | 

অস্--€০ 0810৬) তন্যতি। 

অপ + অস্-_6০ ৪৮৪00, সাধু খলম্ অপাস্ততি-_-4১ 10065 10321 

21081800175 0152 211601 1121). 

অভি +অস্--6০ 078০019৫, অভ্ন্যতি | মুনিং যোগম্ অভ্যস্যতি | 
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নির্1 অস্--1০ ০1১০০, 60 63951 ) নিরস্তাতি | 

শিক্ষক: দুষ্টং ছাত্রং বিস্ভালয়াৎ নিরম্ততি--['96 €6201061 6%:9013 £& 

/101520 005 020 06০ 50190০01, 

ঘআপ.--০ ০৮০15, €০0 008৫9, আপ্মোতি। 

প্র+আপ.-9 £) 60 £9817- বিপ্রঃ নৃপাৎ ধনং প্রাপ্পোতি । 

বি+আপ ০ ০০০০০০% ০ 9০5৪0০-বাাপ্সোতি | 

মেথঃ আকাশং ব্যাপ্রোতি। 

আজ £০0 5) €0 ৪৪5? আতন্তে | 

অধি+ আস্্--০০ ০০০05, €০ পষ্21] 17. (সকর্মক ), অধান্তে। 

উপ+আস্-_-০ ছ0:91১1, উপান্তে । ব্রাঙ্গণঃ বিষুম্ উপান্তে। 

ই (ই )--€০ ৫০, এতি, অব +ই--6০ 102০দ/, অবৈতি--অহং বেদান্ 

অবৈমি-_[ 150 03৩ 5৫55. অবৈমি সৌভাগামদেন বঞ্চিতম্। 

উৎ +- ই-_£০ 156, উদ্দেতি, হুর্ধযঃ পূর্ববস্তাং দিশি উদ্দেতি । উপ +ই-_09 
809০৪০, উপৈতি। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্ষীঃ-_(ছি) । 
প্রতি +ই--০০, প্রত্যেতি, খলবচনে ন কোহ্পি প্রত্যেতি। 

অপ+ই--€০ £0 2৬৪5, স গৃহাৎ অপৈতি--[3€ £০925 ৪585 11011) 

0০ 100080. 

হু ( ইউ. )-অধি+ই €0 168, ছাত্রঃ শান্ত্রমধীতে | 

ইষ. (ভুদাদি )--$০ 78918, লট, লোট্, লঙ. ও লিঙে ইম. ধাতু স্থানে 

ইচ্ছ হয়। 
সুনয়ঃ পাধিবং স্ুখনং ন ইচ্ছস্তি--056 98655 ৫০ 1706 191) £01 ০1415 

15901117655, 

প্র+ইষ. 4 ণিচ.. প্রেষি, 60 8৪9, প্রেষ়তি | মহধিঃ কথঃ পতিগৃহে 
শকুস্তলাং প্রেষয়মীস---115 £:690 5252 21758, 56170 98101110916, 

€0 19] 00150210475 8০106, 
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ঈক্ষ-_-€০ ৪০৩, ঈক্ষ তে, অপ.+ঈক্ষ-_ €০ স৪1৮ অপেক্ষতে। 

পরি +ঈক্ষ--€0 63823106) 60 €55৮ পরীক্ষতে । গুরু: শিষ্তুং 

পরীক্ষতে--7056 0:5090001 65101065015 0001], 

প্রতি ঈক্ষ _-6০ ৮2৮, প্রতিক্ষতে- গ্রতীক্ষম্ব কানিচিৎ দিনানি | 

আঅব+1নীক্ষ -__ (০ 117500200 100 23210011169 00 1001 00, অবেক্ষতে 

ভগবতি বস্বুন্ধরে ! শ্লীঘ্যাং ছুহিতরম্ অবেক্ষস্ব জানকীম্-_(উ)। 
উপ -ঈক্ষ-__০০ 17251900) 0 01516568105 উপেক্ষেতে । ধনী দরিদ্রম্ 

উপেক্ষতে--4৯ 1103 20210 01558591052, 00010020. 

কম্প,--€9 51১816- বাযুনা বুক্ষঃ কম্পতে। 

কু--০ ৫০, করোতি, অনু + ক--69 1701090, অন্থকরোতি, শিস্তঃ গুরুম্ 

অন্ুকরোতি--706 01501016 17081696655 052 0150620601. 

প্রতি +কু--€০ 16065, প্রতিকরোতি, আগতন্ত ভয়ং বীক্ষ্য 

প্রতিকুর্ধ্যাৎ যথোচিতম্--(হি)। 

ক্ষিপ.-6০ €১:০জ, ক্ষিপতি, সম্+ক্ষিপ--6০ 51561), 0০ 21011056, 

সংক্ষিপতি। 

অধিক্ষিপ-_-00 1210156) 10 21005 

নি+ক্ষিপ--€০ 0০৮, ৫0 460516, নিক্ষিপতি। বালকো লোষ্্রং 

নিক্ষিপতি”_7)2 0০0১ 0105 2, 560176. 

পাম্-_-€০ £০, গচ্ছতি, অন্থ+গম্--6০ 29110জঃ অনুগচ্ছতি, পত্বী পতিম্ 

অন্ুগচ্ছতি | আ+গম্--60 ০076) 10 17860171%) আগচ্ছতি, আগচ্ছতি 

দা লক্ষমীর্নারিকেল-ফলাম্বুবৎ। 

অধি+গম্--০০ ০৮৪১০ ৮০ 60 অধিগচ্ছতি। নির্শমো নিরহক্কারঃ স 

শাস্তিমধিগচ্ছতি--( গী)। পরিশ্রমী ছাত্র: বিদ্বান অধিগচ্ছতি | 

অব" গম- 0০0 10005 €0 01706739130 অবগচ্ছতি ৷ 

উৎ+-গম্--€0 156 02) উদ্গচ্ছতি। পক্ষিণঃ আকাশম্ উদ্গচ্ছস্তি-. 
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006 01005 015০ 0০ 1700 006 ৪155. নিয় 1 গম্-_-£০ £০ 00৫, নির্গচ্ছতি 1 

উপ২+ গম্_-£০ ৫০১ £০ 290:০8০%১ উপগচ্ছতি, তন্সন্দং মন্দম্ উপগচ্ছামি-_ 

(হি)। প্রতি-আ+ গম্--€০ 160, প্রত্যাগচ্ছতি, রামঃ সীতয়। সহ 

অধোধ্যাং প্রত্যাজগাম। উপ-আ1+গম্--উপগচ্ছতি--00 ০৮$210. 

সম্+1গম্-6০ ০০ 01006 60 20009091)5---সঙচ্ছতে | সাধুঃ 

সাধুনা সঙচ্ছতে । 

গ্রহ--€০ 815, গৃহ্াতিঃ এতদ্ধনং বন্ত্রাণি চ ময় দত্তানি গৃহাণ (প)। 

অন্থ--গ্রহ২-০০ 2৪৬০. অন্গৃহ্রাতি । গুরে। 1 বিগ্যাদদানণেন মাম 

অন্তগৃহাণ। 
নি+-গ্রহ-_-০ 0001512. নিগৃহ্াতি, ব্লাজপুরুষঃ অপরাধিনং নিগৃহ্াতি ॥ 

বি+গ্রহ-£0 0028:61, €0109156 ৬৫1, অহো! তব সমুদ্রেণ সহ 

বিগ্রহঃ ।--(প)। 

সম্+ গ্রহ--€9 ০011606, বৎস | উগ্যানং গত্বা ফলানি সংগৃহাণ। 

চর্--()--6০ ৪1], (2) €9 10:90619৩, চরতি । তক্মাদ্ন্ং চরিষ্যামি 

ধর্মে! হি পরমা গতি$_মে)। 

আ+ চর্-_-€০ 661১০, আচরতি, সঙ্জনাঃ সর্ধেষু সাধু আচরস্তি 

আ+চর্-_6০ 01:8০6150, যদ্ যদচরতি শ্রেষ্টআভদেবেতরো। জনঃ_-(ম)। 

সম্+চয--€০ 200০, সঞ্চরতি । অগ্গু + চয়--০০ 9110ভা, অন্চরতি | 

বি+চয়_১০ ৮21, বিচরতি,' তত্র সীতে! ময়! সার্ধং বনেধু 
বিচক্রিষ্যসি--(রা) । পরি +চয়-£০ 9০:৬৪, শিষ্যো গুরুং পরিঠরতি । 

উপ +চয়্_-€0 জ0:51910১ উপচরতি-_গিবরিশমুপচচার প্রত্যহং সা 

নবকেশী-কু)। সম্-আ1+চয়--0০ ৫০, ধাদ্সিকাঃ পুণ্যং সমাঁচরস্তি । 

চি--€০ 218০৮ চিনোতি, বিপ্রঃ পুশ্পাণি চিনোতি । 

সম্+চি--৮০ ০০11০ সঞ্চিনোতি | কৃপণঃ অর্থং সঞ্চিনোতি । 

নিক 1+চি--০ 669:00109, এবং নিশ্চিত্য স বিদেশং গতঃ | 
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জি--€০ ০01500861, €০ 1১ জয়তি | 

পরা--জি--6০ ০07500261৮০ 06162. 

জীব--£€০ 1155, জীবতি | অন্ু+জীব.-০ 60130 002 119, 

অন্ুজীবতি, অনুজীবিনাং কুতঃ কুশলম্ (হি)। 

ভন্ভ--€০ 10০৬, জানাতি, কো! হি বঘুপতেশ্তরিতং মহিমানং চন 

জানাতি--(উ)। অনু+জ্ঞা--00 02016; 00 01017 অন্ুজানাতি। 

অন্ুজানিহি, পিঙ্গলক সমীপং গচ্ছামি--(হি)। 

অব +1জ্ঞা--0০ 1096১ 60 01558814, ধনী দরিদ্রম অবজানাতি। 

প্রতি +জ্ঞ।--€ আত্মনেপদ্ী )--6০ 0:025136, গ্রতিজানীতে । কেনচিদ্ 

বুদ্ধশ্গালেন এতৎ প্রতিজ্ঞাতম্-_( হি )। 

অপ+-জ্ঞা-0 067, অপজানীতে (আত্মনেপদী)। স শতম্ 
অপজানীতে--]76 06165 (0০ 0219 06) 036 100015020 (000968). 

জ্ঞা+ণিচ.--জ্ঞাপি। 6০ 10072, বিজ্ঞাপয়তি। 

বি+জ্ঞাপি--€0 1001:09) বিজ্ঞাপয়ততি | 

ভপ.-_-€০ 9121759, তপতি, অন্ু+তপ._অন্থতপতি, 60 ০: 

পরি + তপ 69 76 5010৬7601, 60 120210. 

ভং_-60 0:055, তরতি, বি+তং-60 &1$৪, বিতরতি । (১) রাজা 
দরিদ্রেভ্য। ধনং বিতরতি--156 0100 61555 10001525 00 61) 000. 

বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিগ্ভাং যখৈব তথ| জড়ে--(উ)। 
সম+ত্ 60 5510, €0 0095১ সন্তরতি । সাহসী যুব! নদীং সম্ভরতি। 
অব+ত্--00 056920+ 00 21100॥ অবতরতি | (১) অবতরতি আর্ধয 
লবন! ল্যনানাৎ--(উ)। (২) বানরে। বৃক্ষাৎ অবাতরৎ। 

দ্বা--€০ £&£%6, দদাতি, অ।+দ1-€0 €৪16 ( আ।ত্মনেপর্দী) আদতে, 

ব্রাহ্মণে! ষজমানেভ্যো দক্ষিণাম আদতে । 

দ্িশ.-৮০ £50৮ উৎ+দিশ২-6০ ৪1 ৪, বালকঃ বিষ্বালয়ম্ 
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উদ্দিষ্ত গতঃ। আ-+দিশং-৮০ 00127990190 ;) অহং যুম্বান্ 
আদিশামি। 

ধা-€০ 1501, দধাতি, ধতে। 

বি+ধা-০০ 61:00:25 60 86002001151), বিদধাতি, বিধতে । 

(১) সহস! বিদধীত ন ক্রিয়াম্ (কি )--086 91051010০06 0 ৪03 

010. 18515]5. (২) ন জানে কুদ্ধঃ স্বামী কিং বিধাস্ততি--( হি) 
অব-+ধা--€০ ০০ 2:6705€, অবধত্তে গুরুজনবচনে অবহিতে1 ভব। 

অভি +ধা--£0 585) (0 9068].১ অভিধাতি, মেনাপতে 1] কিং ময়া 

কর্তব্যং তদ্ অভিধীয়তাম--( ছি)। 

পরি+ধা_-0০ 06 00, পরিধত্বে, বালিকা বন্ত্রং পরিধত্তে। 

প্রাতি-বি 1+ ধা-_-€০ 1108605, প্রতিবিধত্বে | 

সম্+ধ1--€9 17381 06৪০6. শত্রণা ন হি সন্দধ্যাৎ (ভি)। 

নম্--০ 160৫, £০ 0০৯ 5 নমস্তি ফলিনে। বৃক্ষা। 

প্র+নম্-_-6০ ৮০৯১ প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুম্। 

নী-_(০ (256 6০, 60 ০8:15 €০১ নয়তি, ভে! বক! মাম্ অপি তত্র 
নয়-_(হি)। 
আ+নী-_6০ 1108, বি প্রঃ দেবপৃজার্থং পুশ্পাণি আনয়তি। 
প্র+নী--00 108115১ পরিণয়তি, নলো। দময়স্তীং পরিণীতবান্। 

প্র+নী--6০ ০0290056১ €০ অ116০, প্রণয়তি, ইদং পছ্যং কেন প্রণীতষ্? 

অঙ্গ +নী-_6০ 252৮ অন্থনয়তি ; শকুস্তল। দুম্ুস্তম্ অহুনীতবতী । 

নিয় 1নী--60 28০1:0810১ নির্ণয়তি, অন্য কারণং নিণীয়তাম্। 

অপ+নী--60 25010$65 অপনিয়তি,ঃ মম দুঃখম্ অপনয়তু ভবান্।, 

এত--9 211) উৎ1পত.--০9 05) উৎপততি। বিহগঃ গগনে উৎপত্তি । 

গ্র-নি+পত 09 58166) 6০ ০০ ৫০৬1মঙ্ত্রী রাজানং প্রণিপততি। 

নি-পত.-6০ 291], নিপততি, ল ভূতলে নিপপাত । 
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আ1+পত.--£091:809970, আপততি, নাথ ! কষ্টম আপতিতম্-_-(হি) 
প্--৮০ £০) €০ 9650 পছ্াতে । 

আ-পদ্__ 60 19020) 009 85, আপ্তে । 

বি+পদ্--০9 92267, বিপদ্তে, ধান্সিকে। ন বিপগ্যতে | 

প্র+পদ--€9 £০৮ যে ষথ। মাং প্রপদ্তন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্_(গী) 
উৎ+"পদ্-- ০ 1০ 7010) উৎপগ্যতে, বীজাৎ অস্থুরঃ উৎপগ্যতো ॥ 

উপ +4-পদ্--0 70০ 010961, উপপগ্যতে । 

ভূ--£০ 179, অন্থ + ভূ--০ £61], অন্ুভবতি | ধাশ্সিকঃ স্ুখম্ অন্ুভবতি | 
প্র+ভ্-35512» 60 8156) প্রভবতি, লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি--(গী) । 

উদৎ+ ভূ--€0 ৪ ৮017, উদ্ভবতি | বীঞ্জাৎ অস্কুরঃ উদ্ভবতি। 
পরা1+ভৃ-€০ ৫৪০৪৮ পরাভবতি, বলবান্ ছুর্বলং পরাভবতি । 
পরি +ভৃ--০ ৫০6৪৫, সর্পঃ আহ, কথয় কম্মাৎ তে পরিভবঃ_(প) | 

সম্1ভৃ--(1) 6০ 662 00551919, (2) 10 10910060১ (3) 6০ ৮০ 1০010 

সম্ভবতি, ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্তভবামি যুগে যুগে- গৌ)। 

অভি+ভৃ-_6০ 4959, ০ ০0200 রাজ! শত্রম অভিভবতি । 

অন্__-€০ 01015 মন্তে, স আত্মানং পণ্ডিতং মন্যতে | 
অব+ মন্--00 4151:58874» সাধবঃ কম্ অপি ন অবমন্তন্তে । 

অঙ্গ + মন্--€০ 96716, অনুমন্ততে, মাতঃ ! অনুমন্তন্ব, অহ্ুং বিদেশং 
যামি। 

মন্জর--€০ 992991%) মন্ত্রধতে, রাজ। মন্ত্রিভিঃ সহ মন্ত্রয়তে | 

নি+ মন্ত্র ০০ 10316) নিমন্ত্র়তে, অহং ভবস্তং নিমন্ত্রয়ে । 

আবমন্ত্র--( 00 151 6816০11 ৪৫ 921:055 ) আমন্ত্রয়তে | 

রম্-£০ ৪০০৮ 0০ 0185, রমতে | বধত্র নাধ্যস্ত পৃজান্তে রমস্তে তত্র 

দ্বেবতাঃ_(মঙ্গ)। বি+রম্_-১০ 9০০ ৮০ 85৩6 (পরন্মৈপদী ), 

বিরমতি, ছাত্রঃ অধায়নাৎ বিরমতি । উপ+" রম্--00 ৫15. পিতরি 

উপরতে চ অধিলাম্ এতাং পৃথ্বী ধর্মতঃ সশাস--$ বি )। 
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কুছ --6০ £:০জ্, রোহতি। 

আ+রুহ--60 25060, 60 27001 রাজা গিরিম আন্বোহতি। 
অব+রুহ--£০ 025০৫, অবরোহতি, ময়ুরাঃ পর্বতাৎ অবরোহস্তি। 

“আবরোহিত” শৈলাগ্রং তড়িত্বানিব তোয়দঃ । (বি)। 

প্র+কুহ-__69 ৮০ 6০29, প্ররোহতি, মকুভূমে পাস্থপাদপঃ প্ররোহতি | 
অধিরুহ.-60 25০০0 যোদ্ধা গিরিম্ অধিরোহতি | 

জপ.--০০ 09], আ+লপ.-০০ 0911 আলপতি । 

প্র+লপ.-6০ 69115 10010615015, গ্রলপতি, নির্বোধ ইব কথং 

পগ্রলপসি ? 

বি+লপ.--০192066, বিলপতি, জননী পুত্রশোকেন বিলপতি । 

অপ+লপ.-_০9 611, অপলপতিঃ কখং সত্যম্ অপলপসি ? 

বছ্--€০ ৪১০৪, বি + বদ_-00 980791১ 60 ৫85020 ( আত্মনেপদী ) 

অপ+বদ্₹_-0০ 180, অপবদতে, দুর্জনঃ সাধুম্ অপবদতে। 
প্রতি +বদ্--0০ 59521 17) 72015, প্রতিবদতি | 

বছ--€০ ০৪£5+ বহতি, গর্দভে! ভারং বহতি। 
উৎ+বহ.; বি+বহ.--60 229175, উদ্বহতি । নোদ্বহেৎ কপিলাং 

কম্থাম্ ( মন্থ)। 

'বিশ.-_-€০ 61061. বিশতি | 

নি+বিশ.--0 0611, €0 8:90, নিবিশতে | রাষো গৃহং নিবিশতে | 

প্র+বিশ.--6০ 50067, নহি স্থপ্তশ্য সিংহম্ত মুখে প্রবিশস্তি যগাঃ(প) 

উপ+বিশ.--৫০ 51, উপবিশতি, অশ্মিন আসনে উপবিশতু ভবান্। 

ব--০ ০০৪০, বূণোতি, বৃপুতে । সকৃদ্ বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং 
বুণোম্যহম্ (ম)--] 12৮6 01003212105 10115198150 006 ৫01 911 880 | 

91081] 106 ০18996 ৪. 5600750. 0126, 

'আ।1বৃ--6০ ০০৬৩: আবৃণোতি, মেঘঃ হুধাম্ আবুণোতি | 
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পরি +ব--00 502100)4, পরিবুণোতি, রাজা 'সচিবৈঃ পরিবৃতঃ 

সিংহাসনে উপবিশতি । বি+ব-০ ৫6501, বিবুণোতি, দূতঃ 
সর্বং বিবৃণোতি | 

বৃত-__-6০ 6150, €০ 76, বর্ততে | 

প্র বৃত--60 06 218,260, 60 ০0122861700, প্রবর্ততে,পসচ সর্বকার্ষ্োেষু 

স্বেচ্ছাতঃ প্রবর্ততে-__( হি )। 

অন + বৃত.-0 101105/? অন্বর্তিতে, সাধুঃ ধর্মপথম্ অন্ুবর্ততে । 

নি+বৃত--6০ 7৪600) 69 500১ 0 0535, নিবর্ডত্তে, ষং প্রাপা ন 

নিবর্ততে তদ্ধাম পরমং পদম্-( গী)। 
পরি + বৃত.--€0 0০819, টক্রবত পরিবর্তজ্কে দুঃখানি চস্থখানি চ---(হি)। 

শ্রম_-€০ 191৩ 081789, €0 709 15, আামাতি | 

বি+ শ্রম-€০ 1856, বিশ্রাম্যাতি । পরি +শ্রম--60 19৮08. 

শ্বস্--€০ 1716861১6, শ্বসিতি | 

বি+-শ্বস্_“বিশ্বাসিতি”_ 69 1911556. 

সদ 6৩৪০, €০ 516 ৫০0) 00. 1856, সীদতি। সীদন্তি মম গাপ্রাণি 

মুখ্চ পরিশুয্তাতি_(গী.) প্র+সদ্_-(অকর্্মক) 60 ৮০0, €0 76 
212956৭, প্রসীদতি ) দেবি! প্রসীদ ; বিজয়য়তাং শুদ্রকো মহারাঁজঃ__ 

(হি)। বি+ সদ্--0০ 9০ 9015,» বিষদিতি, মা! বিষীদত-_(হি)। 

অব” সদ--19 06 6215, 60196 25058050505 অবনীদতি, পরিশ্রমেণ 

মম শরীরম্ অবদীদ তি] ৮০৬ 15 61:60. 0946 ০ 18001 

আ1+সদ্- ০ £০%, আসীদতি, পথিকঃ একং সরোবরম্ আসসাদ। 

নি+ সদ--€০ 51৫ 0০/1, নিষীদতি, অস্মিন আসনে নিষীদতু ভবান্। 

স্ৃ--€9 £০. সরতি । 

অনু +স্য__69 (0110৬, অন্থসরতি, ভূতাঃ গ্রভৃম্ অনুসরতি। 

নিয় +-হ--6০ ০0206 ০০১ নিঃসরতি ; যাবদয়ং ব্যাধো বণাৎ ন 

নিঃলরতি তাবৎ মন্থং মোচগ্লিতুং যত: ক্রিয়তাম্ (হি )। 
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অপ. +-হ্ৃ_-69€০ ৪%/৪5,অপসরতি, দুরম্ অপসর, নোচেত হস্তব্যোংপি 
ময়।--(হি) উপ +ল্থ--€09 8001:09015১ 00 ৪02190০) উপসরতি। 

অনন্তরং যাব উপ্ত্য পশ্ঠতি ব্রাঙ্ষণঃ তাবৎ বালকঃ সুস্থ: 

স্বপিতি--( হি )। 

স্বা--(1) £০ ৪685, 6০ 89005 (11) €০ 8000, রাজদ্বারে শ্শানে চ 

যন্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ (হি)। 

অন্থ +স্থা-_6০ 0০0, 60 26100103, সঙ্জনাঃ সৎকার্ধ্যম্ অন্তিষ্ঠতি | 

প্র+স্থা_-€9 5686, 69 5০৮ 04, প্রতিষ্ঠতে (আত্মনেপদী )। 

অব+-শ্থাঁ_60 16709177, (আ ত্মনেপর্দী)। অত্র ক্ষণম্ অবতি্ঠন্ব। 

উৎ+ স্থা-_-£9 1159, 60 50220 8» উত্তিষ্ঠতি, স আসনাৎ উত্তিষ্ঠতি । 
উপ +স্থা--00 ₹/01:31310, 60 01016 109) €0029156 £0161505 660, 

উপতিষ্ঠতে (আত্মনেপদী)। (১) স আদিত্যম্ উপতিষ্ঠতে--নু 

ড/01:515105 6১০ 590১ ৫০. (২) গঙ্গ। সাগরম্ উপতিষ্ঠতে--শু১০ 

3910565 0171095 16156165116) 056 568. (৩) পণ্ডিতঃ পণ্ডিতম্ 

উপতিষ্ঠতে--006 16210760032) 10810691905 101) 81)00061: 

12210)29. 1020. 

অধি+স্থা--60 86 00079) 00 89000 60১ 10 115০, অধিষ্ঠটতি_হৰি+ 

ইবকুষ্ঠম্ অধিষ্ঠতি__[7811 11525 10 03211000052. 

ক্থ 6০ £501610106£, স্মরতি | 

বি+স্ব_€০ 1918, বিন্বরতি, কথং মাং বিশ্মরসি ? 

জব--€০ 5561, €০ ০৪৮5. হরতি, হরতে | (১) রাবণঃ সীতাং জহার । 
(২) ভূত্যঃ গ্রামম্ অজাং হুরতি (0: হরতে)। 
আ1+ হ-_-60 ০011606, 60 06৮০১ আহরতি, বালিকা উদ্ভানাঁৎ পুষ্পাণি 

আহরতি। 

অপ+হা_-০ 19, 69 26020৮৩, চৌরঃ মম সর্বস্থম্ অপহরতি। 
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উপ +হ--€০9 0761) 6০9 8159 016521)63, উপহৃরতি, (১) ব্রাঙ্মণঃ দেবো 
কুম্থমানি উপহরতি । 

- বি+ অব. 1+জ--609 056১ €০ ৫০, 6০ 1১০19৬৩, ব্যবহরতি, ভবতু, ইদ্রানীং 

সময়োচিতং ব্যবহরামি (হি)। 
পরি+হৃ--6০ £1৮৩ 8০. পরিহরতি, সর্বদ! অসাধুসংসর্গং পরিহরেৎ। 

বি+আ+ হ-_09 50981 ব্যাহরতি, বালিকা মধুরং বচনং ব্যাকরতি। 
সম্+হা--(1) 69 10111? (2) 00 আ101)0195 (3) €০ 0100. 01 ০011০06 60৮০- 
[190 সংহরতি । নি সংহরতি জ্যোত্নাং চন্দ্রশচাগ্ডালবেশ্মনি (হি)। 
[115 28000 0025 1501 ৬7161018010. 165 11106 2010 (15০ 1015০ ০0৫6 &, 

(05910719. উপ-সম্+হ-0০ %10218019, €0 ০০০০100৩, ছেত,ঃ পার্শ্ব 

গতাচ্ছায়াং নোৌঁপসংহরতি ক্রুমঃ (হি )। উৎ+4হ-_(1) 00 58৬০১ (2) 6০ 

00০6৪--উদ্ধরতি (১) ভগবন্! বিপদ্ভ্যঃ মাম্ উদ্ধর । (২) ছাত্রঃ 
হিতোপদেশীৎ একাং কবিতাম্ উদ্ধরতি । বি+ছগৃ--01) 60 আ0ো]5 (2) 
€0 5007৮, বিহরতি, সাধুঃ সাধুভিঃ সহ বিহরতি । 

[20152 32 

4৯ তিনি গভীর বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন । আপনি এই অ*সনে 
উপবেশন করুন। কখনও অসৎ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইও না। সাধুগণ পুণ্য- 
কার্ষোর অনুষ্ঠান করেন । যছু গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছে । মহারাজ 
শূদ্রকের জয় হউক | বিদ্যা বিনয় দান করে। আমি বন্ধুর সহিত 
বেড়াইতে যাইব । 

93. 1. 006 508060765 ৮০ 001]॥ ( প্র নম্) 6০ 01961765901). 
2, শ05০621509৬55 (পাণুবঃ) 28200150 (পরি + নখ) [0791279,01 (দ্রৌপদী 

_ক্্রী), 3.6 0055101915 ( চিকিৎসক ) 85০97691770 ( নিয়+নী ) 
(156 53050 0: 60০ 01569252. 4. 4৯ 06৬০0617656] 51765 (বি+পদ্) 
£008 2105 01500255- 5. 12175 11560151550 (্র1+ভু ):0:028 00০ 

11105919595. 6. 206০905 21765 ( প্র+বিশ.) 2000 052 067 

(গুহা-্ত্রী ) ০6 1107৮ 7. 95 01:0615 ০011515 01506060110: 036 
01501916 5৪6 (উপ +বিশ. ) 012. 1315 ০৬ 82৪. 

2,1777710875 0150 87785867086 : 

'অব.1জ্ঞা, সম্1+ বিশ, অব. রুহ, ০৮৮ প্রতি+পছ্ঃ উৎ+ 

বহু, উপ.+রম্। 

9 



0747৮ ভা 
ণিজন্ত, সনস্ত, যঙন্ত ও নামধাতু 

7,658০02 ॥ 

গিজস্ত ধাতু (5859811৩ ৬ 21:১9 

১। প্রেরণ (কাহাকেও দরিয়া কোন কাজ করাইয়৷ লওয়! ) অর্থে ধাতুর 
উত্তর পিচ, প্রতায় হয় । পিচ. প্রত্যয়ের ই থাকে । পিচ, প্রত্যায়াস্ত ধাতুকে 
ণিজজ্ত ধাতু বলে । ণিচ. প্রত্যয় দ্বারা অকর্ম্ক ধাতু ও সকর্ম্মক হয়। সংস্কৃতে 

0৪859061৬০ ৬61 প্রস্তত করিতে হইলে ধাতৃর উত্তর ণি5. প্রতায় করিতে 
হয়। ণিজন্ত ধাতু উভয়পদ্শী। ণিজস্ত ধাতুর রূপ ভ্ঞাদিগণীক্স ধাতুর মত 

কপ হয়। 

পচ, (পাক করণ) পচতি-পাক করিতেছে, পচ.+ণিচ.-পাচি (পাক 

করান )-পাচয়ভিপাক করাইতেছে। গম্ (গমন কহ), গচ্ছত্তি | 

গম্-ণিচ -গমি (গমন করান )- গময়তি | 

অপিজন্ত- পুত্র: বিগ্ভালয়ং গচ্ছতি-_ 0152 5010 5095 00 5০1১০01. ণিজজ্ত 

_পিত] পুত্রং বিগ্ালয়ং গমগ্ুতি--10176 90196 080565 115 501. 60 £9 

00 9018001. 

২। প্রযোজক ও প্রযোজ্য কর্তা--মপরের দ্বারা কাধ্য করাইয়। 
লওয়ার নাম প্রেরণ । যেব্যক্তি অপরকে কোন কার্যে নিধুক্ত করে, 

তাহাকে প্রযোজক কর্ত। এবং যাহাকে নিধুক্ত করা হয়, তাহাকে প্রযোজ্য 
কর্ত। বলে । অর্থাৎ ণিজন্ত ক্রি্ার কর্তাকে প্রযোজক কর্তা বলে এবং 

অগিজন্ত অবস্থায় যেটি কর্তৃকীরক থাকে, পিঁজন্ত অবস্থায় সেইটিকে 

প্রযোজ্য কর্ত। বলে। প্রযোজ্য কর্তায় সাধারণতঃ তৃতীয় বিভক্তি হয়। 

অপিজন্ত--শিণুঃ অন্ধং খাদতি--"1)2 ০১110 819 10০. গিজজ্ত-_- 
মাতা শিগুন! অনং খাদয়াতি--01)6 70006108055 1156 00110 00 62 

1০07. অগিজন্ত-_ভূপঃ ভূত্যং ত্যজতি--[1)6 10775 0392035525 1315 

969৮ শিজন্ত-.সচিবঃ ভূপেন ভূত্যং ত্যজয়তি--176 201019ত1 
0910863 006 10106 00 01825188 1819 961:2176, | 
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৩। গতি-বুদ্ধি প্রভ্যবসা নার্থ-শব্দকর্কর্্মকাণা মণিকর্তা স পৌ_ 
গরত্যর্থ, বৃদ্ধার্থ, গ্রত্যবসানার্থ ( পানার্থ ও ভোজনার্থ), শব্দ-কর্ম্মক (শব্দ? পদ, 
বাকা, গ্রন্থ গ্রভৃতি কর্ম হইলে) ও অকর্্মক ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য বর্তায় 
দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় ৷ 

০০০ : 1. শ্ভ্যর্থ (এক স্থান হইতে স্থ*্নাস্তরে সংক্রমণের নাম 

গতি । (গতি+ অর্থ -_গম্, যা প্রভৃতি গমনার্থ ধাতু এবং প্র-বিশ. আ+ রুহ, 

প্রভৃতি গ্রবেশার্থ ও আরোহণার্থ ধাতু । 

2. বুদ্ধথ-- বুদ্ধি+ অর্থ) বুধ, জ্ঞা, বিদ্ প্রভৃতি জ্ঞানার্থ ধাতু, দশ. 

শ্রুগুভৃতি দর্শনার্থ ও এবণীর্থ ধাতু । চক্ষুঃ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দরিয়__জ্ঞানেন্্রিয় 

ইহাদের ও মনের কারা বোধ । 

3. প্রত্যবসানার্থ-প্রতারসাঁন-্পান ও ভোঁজন-_.পানার্থ ও 

ভোজনার্থ (অদ্, খাঁদ্, ভক্ষ, ধাতু ভিন্ন) ভূজ,১ অশ. প্রভৃতি ভোজনার্থ ও পা 

ঘেট পানার্৫থ ধাতু । 

4. শন্দ-কর্মাক-_শব্দ, বাক্য, পদ, গ্রন্থ, শান্তর, উপদেশ প্রভাতি যখন 
কর্থা হয়। 

5. অকঞ্ক-__-অকর্ম্ক ধাতুর বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে । এখানে 
হেব, ক্রন্দ, ও শব্দায় ধাতু-ভিন্ন অকর্্মক ধাতু । 

[িস812019168 £ 

«“শজনগময়ৎ স্বর্গং বেদার্থং স্বানবেদয়ৎ। 

আশয়চ্চামৃতং দেবান্ বেদমধ্যাপয়দ, বিধিম্ ॥ 

আশয়ৎ সলিলে পর্থীং যঃ স মে শ্রীহবিরঁতিঃ ।* 

অপিজজ্ত ( 181080156 ) গিজভ্ত ( 0508806 ) 

শত্রবঃ ত্বর্গম্ অগচ্ছন্ শ্রীহরিঃ শত্রন্ হ্বর্গম্ অগমগ্ 
রা, ০ লস আর রত খপ আশিস সপ পা পি 

* ৩1 গদনাহার-বোধার্থ শব্বার্থাকর্শ ধাতৃষু। 

অণিজস্তেযু যঃ কর্ত। শ্াপ্লিঅস্তেষু কর্ম তৎ। 
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্থে(আক্মীয়াঃ ভক্তাঃ ) বেদ্ধার্থম অবিদুঃ হরি স্বান্ বেদার্থম অবেদস্ৎ | 

দেবাঃ অমৃতম্ আশ্বন্ শ্ীহরিঃ দেবন্ অমৃতম্ আশম্বৎ। 
বিধিঃ বেদম অধোত শ্রীহরিঃ বিথিং বেদম্ অধ্যাপয়ৎ | 
পৃ্ধী সলিলে আস্ত শ্রীহরিঃ পৃর্ধীং দলিলে আসন্বৎ ৷ 

চ581700169 ] 

অণিজন্ত (011100161 ) গিজন্ত (08088656 ) 

(১) গভ্যর্থ-_রামঃ গ্রামং গচ্ছতি শ্যাম রামং গময়তি | 
প্রাপ্ত্র্থ পুত্রঃ অর্থ, প্রাপ্পোতি পিতা পুত্রম অর্থং প্রাপয়তি | 

(২) বুদ্ধর্থ-_শিক্ত: ধর্মং বুধ্যতে গুরু: শিল্ঠং ধর্্মং বোধয়তি। 
শ্রবণার্থ_-সঃ সংগীতং শৃণোতি গায়কঃ তং সংগীতং শ্রাবন্তি 
ঘর্শনার্থ--শিশুঃ চন্দ্রং পশ্যতি মাতা শিশুং চন্দ্রং দর্শর়তি | 
গ্রহণার্থ_বি প্রঃ বস্ত্রং গৃহাতি রাজ| বিপ্রং বস্ত্রং গ্রাহয়তি | 

(৩) ভোজনার্থ- মুনিঃ ফলানি ভুঙক্তে বাজা মুনিং ফলানি ভোজয়তি £ 

পানার্থ--শিশুঃ হুপ্ধ' পিবতি মাতা শিশুং ছুপ্ধং পায়য়তি | 

(9) শব্দকর্মাক- শিশ্বঃ গ্রন্থং পঠতি শুরুঃ শিশ্তং গ্রন্থং পাঠয়তি । 

(৫) অকর্মাক_ _শিশুঃ শেতে মাতা শিশুং শায়য়তি । 
ঘ্ব০%৪ £_বৈয়াকরণগণ গ্রহ, আপ লভও প্রভৃতি ধাতুকেও গত্যর্খ 

ধাতুর মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন । (১) অভিগ্রহৎ তং জনকো ধশ্স্তৎ-_ 
(ভট্টি)। | 

(২) অধাচিতারং নহি দেবদেখম্ অদ্রিঃ স্থতাং গ্রাহয়িতুং শশাক-€কু) 
শিষ্ক উপাধ্যায়াদ্ বিছ্যাং গৃহ্রাতি-্বিগ্া উপাধ্যায়াৎ আগচ্ছতি £ 

শিস্তন্তাং ধরতি, অতএব, গ্রহণের মধ্যে ছুইটি ব্যাপার আছেঃ একটি গমন, 
অন্তটি ধারণ। যে স্থানে গ্রহ প্রভৃতি ধাতুর প্রযোজা কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি 
হয়, বুঝতে হইবে- সে স্থানে তাাদ্ধের গত্যর্থ স্বীকৃত হয় নাই। 

€£। লীবন্যের্ন--দী ও বহু. ধাতু গতার্থ ধাতু হইলেও ইহাদের 
প্রযোজা কর্তায় দ্বিতীয়! বিভক্তি হয় না, তৃতীয়া বিভক্তিই হয় । যথা 

অণিজন্ত--ভূতযঃ ভারং নয়তি (0: বহতি)-+152 501:2120 ০810363 
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& 7090. গিজজ্ত- প্রভৃঃ ভূত্যেন ভারং নায়য়তি (০: বাহয়তি )--71১6 
হা561 02115650192 5217৮217000 0875 ৪. 1020. 

(ক) নিয়ন্ত.-কর্তৃকন্ত বহেরনিষেধঃ_-সারথি কর্তা হইলে বহু, ধাতুর 
প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় । যথা 

অশ্বীঃ রথং বহন্তি-_-[701:565 018 00০ ০21106--সারথি:অশ্বান্ রং 

বাহ্য়াতি-_-110 01581106601: 10712165 01061501565 019 09০ ০108010%, 

৫1 আদ্িখাগ্ভোন্ন ভোজনার্থ ধাতুর মধ্যে অদৃ ও খাদ ধাতুর 
প্রযোজ্য কর্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় ন।, তৃতীয়! বিভক্তিই হয় । যথা-_ 

পুভ্রঃ অন্মম্ অন্তি 01 খাদতি-_[116 500. 2815 6০০০.মাতা পুত্রেণ অন্নম 

আঙ্গয়তে 0: খাদয়তি-- 172 1000827 0811565 (15০ 5018 00 2৪ 6০0০৫. 

(ছ্ণ্ধে: প্রতিষেধ£ _ভক্ষণার্থ অদ্ ধাতু ণিজন্ত হইলে পরস্মৈপদী হয় না) 

(ক)-_-ভক্ষেরহিংসার্থন্য ন_হিংসা (10145) ন! বুঝাইলে ভক্ষ, ধাতুর 
প্রত্বোজ। কর্তায় দ্বিতীয্ন। বিভক্তি হয় ল1, তৃতীয় তয় | 

অহিংসার্থে--বাঁলকঃ অন্পং ভক্ষয়তি__মাতা বালকেন অন্নং ভক্ষয়তি 

2102 07001)67 620525 006 5010 €0 686 10০0৫, ভক্ষ, ধাতু হিংসা জর্থে 

প্রযুক্ত হইলে প্রযোজ্য কর্তীয় দ্বিতীয়! বিভক্তি হয় । যথা মার্জারঃ মুষিকং 
ভক্কয়াতি--স মার্জাগং মুষিকং ভক্ষয়তি--1416 080595 1০ ০৪৮ 20০ 65৪ 

002151. 

৬1 হেব, ক্রন্দ ও শব্দায় ধাতুর শব্দ কর্মাক হইলেও ইহাদের প্রযোজ্য 
কর্ায় দ্বিতীয়! বিভক্তি হয় না; তৃতীয়া বিভক্তিই হয়। যথা 

অগনিজভ্ত (70117071056 ) গিজজ্ত ( 09052101%6 ) 

দেবদত্ব: হ্বয়তি যজ্ঞদত্তঃ দেবদত্েন হ্বায়য়তি । 

গোপালঃ ক্রন্দতি কৃষ্ণ শোপালেন ক্রন্দয়তি | 

দেবদতঃ শব্ায়তে ষজ্জদত্ত: দেবদত্তেন শঙায়য়াতি। 

৭। ভ্যক্রোরস্াতরত্যাম--হ ও ক ধাতুর প্রযোজ্য কর্তায় বিকল্ে 
ঘিভীয়। বিভক্তি হয়। যথা-_ 
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ভূত্যো ভারং হরতি--156 56159186 ০81:0155 0১৩ 1০৪৭. প্রতৃতৃ তাং 

(০01 ভূত্যেন) ভারং হারয়তি--017517085620 080563 605৩ 50158106 00 

ওত 056 10৪ণ. অণিজন্ত-_কুভ্তকারঃ ঘটং করোতি--:[০ 20৮21 

0031065 & ৪6০1-2০€. পিজন্ত-রামঃ, কুম্তকাঁরং (০: কুস্তকারেণ ) ঘটং 

কারয়তি-:91709. ০20529 €)০ 70661 00 10915 ৪. চ৪6০1:-100৫, 

টব. 9, ধতুটি দ্বিকম্ক ও গত্যর্থ। গত্যর্থ ধাতু ণিজন্ত *ইলে 
প্রযোজ্য কর্তার কর্মমসংজ্ঞ। হয়, স্থতরণং 'ভূভাঃ গৃহং ভারং হবতি” এইরপ 

বাকোর ণিক্সস্তন্ধপে প্রভৃঃ ভৃতাং গৃহং ভারং হার্য়তি বাঁক একই ক্রিয়া 

তিনটি কমন পাওয়া যায়। 

৮। অন্িবাদিদৃশেরাজ্মনেপর্দে বেতি বাচ্যম্--শভি-পুর্র্বক বদ্ধাত 
ও দৃশ. ধাতু ণিজন্ত হইয়া খাস্নেপদে ব্যবহৃত হইলে তাহাদের প্রষোজ। 

কর্ধায় বিকল্পে দ্বিতীয়া হয় ; অর্থাৎ *একবার স্বেতীয়। এবং একবার তৃতীয়া 

হয়। যথা 

অণিজন্ত _শিশশ্চন্্ং পশ্যতি--10106 05110 5০25 00০ 10001). পিজস্ত 

_মাঁত। শিশুং (01 শিশুন! ) চন্দ্রং দর্শয়তে--01)6 10001860 083365 (৫0৩ 

০0110 00 552 (1)৩ 10000. অপিজন্ত--বিপ্রঃ দেবম্ অভিবাদরতে--1[1)৩ 

19190710705 00৬7 00 0১০ 6০৭. গিজন্ত-_ রাজ। বিপ্রং (01 বিপ্রেগ ) 

দেবম্ অভিবাদয়তে--113৩ 15176 1081055 05 13091্011 00 00৬71) 60 

00০ ৪০৫. 

কিন্ধ পিঞ্জস্ত অনি-পূর্বক বদ বাদি) ধাতু ও দৃশ. ধাতু আত্মনেপঞ্ে 

প্রযুক্ত না হইয়! যদি পরস্মৈপদে প্রদুক্ত হয়, তবে তাহাদের প্রযোজ্য কর্তায় 

বথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয়! বিভক্তি হয়। যথা-_ 

অগিজন্ত--পুক্রঃ পিতরম্ অভিবাদয়তি--101১6 507 5810655 10158 
80১67. গিজন্ত-_মাতা। পুত্রেণ পিতরম্ অভিবাদয়তি--[1)6 1000১6 
080569 1১61 01. 609 38100 1715 20152 অপণিজন্ত-_পুতরঃ চন্দ্র তি | 
শিষ্ধনস্ত-_মাত। পুত্রং চন্দ্রং দর্শরতি | 
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৯। চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শিচ. প্রতায় করিলে রূপের কোন পরিবর্তন 

হয়না । কেবল 'প্রেরণ' অথই বুঝায় । যথা 

রাম অর্থং গেরয়তি-+2৪079, 55815 ৪৪180. গোবিন্দ: রামেণ অর্থং 

চোরক়তি--0051009, ০810509 [২8112 00 50681 7৪10. 

১০। কোন কোন স্থলে প্রেরণার্থ না থাকিলেও নিচ.-এর প্রয়োগ 

দেখিতে পাওয়া যায় । যথা 

তত্র ঝাঁলং ন কাবয়েৎ ( কুর্যাৎ )-09596 5150510106)6 115৩ 00215, এই 

প্রকার ণিচকে স্বার্থে ণিচ, ধলা হয়। 

আবার কোন কোন স্থলে প্রেরণার্থ থাকিলেও ণিচ-এর প্রয়োগ হয় 

না। যথান্বয়ং ছুঃখাভিভতোহপি ছুঃখমেবাকরোতৎ পরে (ম) (অকরোৎ 

»্'সকারয়ৎ। অজ নয়ৎ)---0150061) 181005616 20110660 9101 0211) 566 

[১০ 020560 10817711. 06075. এই শেষোক্ত গ্রকারের ণিচ্কে অস্তভূ তার্থ 

পিচ. বলে। 
[০০-_দ্বিকর্ম্ক ধাতুর বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে । দ্বিকর্প্নক ধাতুর 

প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তীয় পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে কার্ধ্য হইয়া থাকে । 

অণিজভ্ত (001771616) পিজন্ত (095390%০) 

(১) বিগ্রঃ রাজানং ধনং যাচতি সবিপ্রেণ রাজানং ধনং যাচয়তি। 

(২) তৃতাঃ ভারং গ্রামং হরতি। প্রভূঃ ভৃত্যং (০: ভূত্োন ) ভারং 
গ্রামং হারয়তি । 

(৩) বামঃ অজাং গ্রামং নয়তি। সরামেণ অজীং গ্রামং নীয়য়তি। 

(৪) দেবদত্তঃ ভারং গ্রামং বহতি। সঙ্জদরতঃ দেবদত্তেল ভারং গ্রামং 

বাহয়তি। 
কতিপয় গিজন্তক্রিয়া 

( লট--310 021500+ 8108" ) 

রঃ 

অদ্ (6০ ৪৪)-_আদয়তে আস্ (6০ ৮০)-ভাবয়তি, প্র-আপ . ৫০ 8৪০) 

__প্রীপয়তি, আম্ (8০ 51)--আসয়তি, ই (ইণ, ০ £০)--গময়তি, প্রতি + 
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ই (10 1070 )- প্রত্যায়য়তি, অধি+ই (০ 52105)-- অধ্যাপয়তি, প্র+ 

ইক (6০ 50130) প্রেষয়তি, খ (৮০ £০)- অর্পয়তি, ক (৮০ ৫০) কারয়তি, 

ক্রী (0০ 005 )- ক্রাপয়তি, খ্যা (€0 €5]1)-খ্যাপয়তি, গম্ (0০ £০)-- 

গময়তি, গ্রহ, (০ 86) গ্রাহয়তি, ঘট (09 1১90060)--টয়তি, ভ্রা (6০ 
52061] )-প্রাপয়তি, চি (6০ ০0112০0)- চায়য়তি, চাঁপয়তি, জন্ (00 ৮০ 

০017) )-_জনয়তি, জাগৃ (0০ ৪1)--ক্বাগবয়তি, জি (0০ 0920067 )- 

জাপয়তি, জ্ঞ (60 ]000৬)-_জ্ঞাঁপয়তি, জ্ঞ। (6০ 1511, 0০ 5০০, 0 016896) 

_-জ্ঞপয়তি, তৃ (60 00033)--তারয়তি, দন্শ (0০ ১10)--দংশয়তি, দা (60 

61০ )- দাপয়তি, দীপ (60 9170 ১) দীপয়তি, ছুষ-ছুষয়তিঃ “চিত্ত- 

বিরাগ" অর্থে দৌোষয়তি 01 দূষয়তি । দুশ. (0০ 5০০)--দর্শল্তি, ভ্রু (69 

175611)- দ্রাবয়তি, নশ. (6০ 0০1056--লাশয়তি, নী (6০ 1580) নায়য়তি, 
পচ. €০ ০০০1০ )--পালষতি, পঠ. (101027)--পাঠয়তি, পত. (69 811) 

"পাঁতয়তি, পা ০০ না -পার্ষভি, পা (0০ ধন --পালয়তি, 

বুধ, (69 1590%/ )--বোধয়তি, জু (9 ৪১০8]; )--বাঁচষতি, ভন্জ (6০ 

77621.) -ভঞ্য়তি | 

1০০৭-ভী (6062: ) লট 4 তি-বিভেতি । (১) কর্তা স্বয়ং ভয় 

দেখাইফ্প--ভী+ণিচ-্(ভীবি 0৮. ভাপি।-লট-তেভীবক্নতে ০] 

ভাপয়তে। অর্প: শিশুং ভীবয়তে ০ ভীপর়তে। 

(২) অয বস্ত দ্বার ভয় দেখাইলে--ভশ+ ণিচ, (-ভায়ী-লট -ত্তি 

ভায়য়তি । স সর্পেণ শিশুং ভায়য়তি । 

181 

ভূজ. ( £0 62) ভোঁজয়তি, ভূ (1০ ০ )- ভাবয়তি, মুচ, (69 129০) 

-মোঁচয়তি, মুহ, (69 55/০0 )--মোহয়তি, মু (6016) মারয়তি, যা 

(0০ ৪০)--ফাপয়তি, যুর্জ (6০ ০10 )-ফোজরতি, রম্ (60 ৪9০: )-- 

রমরতি, রুচ, (০ ৮৪ 0158560)-রোচয়তি, কুহু (1০ £০%/ )--রোহয়তি, 
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২: রোঁপয়তি, লিখ. (0০0 16০) -লেখয়তি, বদ (০ €511) বাদয়তি, 

বন্দ (6০ ৪৫0: )-বন্দয়তিঃ বচ. (00 5081 )--বাচয়াতি | 

বি ০:৪.--রণ.জ ধাতু (€0 ০010019 £০ 015256 ) ভশদ্দিগণীয় উদ্ভয়পদ 

লট্-রজতি। রজতে । ণিচ. করিলে--মৃগয়ার্থে (6০ 1070) রজয়তি, 
মূগয়া-ভিন অর্থে রঞ্জয়তি । (১) ব্যাঁধঃ মুগান্ রজয়তি--11)6 120066] 

[05 0১০ 02০]. 1২) সপ তৃণদানেন মৃগান বঞজয়তি--চ6 0158565 006 

09217 1705 £15105 £1994. 

1661 

বম (৮৩ ৭০11) বাসয়তিঃ বিশ. ৫০ 0651) -বেশয়ত্তি, শদ-€€০ 

3০০৪$ )--শাতয়তি, গমনার্থে শাদয়তি, শম্ (60 ০6836 1--শময়তি (১) 

শী (0১116 00 )--শীয়য়তি, শর (09 10691) আরাবয়তি, স্ব 660 019156) 

ত্ভবয়তি, শ্থা! (609 505 )--স্থাপয়তিত আমা (0012808০ )-না পয়তি ৮ 

স্পয়তি, বি--শ্মি-বিল্মায়য়তি, হন (19 15111)--ধাতরতি, হ (00 6৪1৩ 

৪আএড )--হারয়তি, ভী (606 951:91060] )-হ্রেপয়তি ! 

(১) স্থতগুমপি পানীয়ং শময়তোব পাবকম্-(হি)। 

০০ £-শম্ ধাতু দিবাদিগণীয় পরন্মৈপদী, ইহার অর্থ,গ্রশমন বা 
উপশম (০ ০9৪5০) । লট্-শাম্যতিঃ ণিচ,. করিলে “শময়তি” । কেহ কে 

বলেন, দর্শন ও শ্রবণ অর্থে “শাময়তি” এই পদহয়। একটি চুরাদিগণীয় শম্ 
ধাতুও আছে তাহাঁর রূপও “শাময়তি” | নিমের প্রয়োগগুলি লক্ষ্য কর £__ 

(ক) অকদ্দিমমিঘং তীর্থং ভরদ্বাজ! নিশাময় (রা )--0 8221809) 
9০০. 0715 0190৬ 0 19010615266 2010 [5], (খ) নিশাময় 

তছুপতিং বিশ্তরাদ গদতো মম ( চণ্তী )--] 800 65111195 5০৮ 19 01161) 17 

0209115 11560 00 206. 
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1,271 07991046 87840190188 86 :-- 

4 তিনি আমাকে একটি গল্প শুনাইবেন। পিতা পুত্রকে গ্রাফ 
লইয়া যাইতেছেন। গুরু ছাত্রকে বেদ পড়াঁইতেছেন। প্রভু ভূত্যকে দিয় 
ভার বহাইতেছেন। দ্েবদত্ত আমাকে জাগাইয়। দিয়াছিল। 

9. (1) 1106 1101 0000 [0906 0015 00015 ০00] 50106 7919, (1) 
9190 006 5007 0৩0. (11170069৩৮6 0085 1181205ণ (৫ 18101). 
(15) 1106 00152 5811560. 07০ 1১05 10 81869. (৬) 776 ০0%710099 
[1806 0১০ ০0১ 80 107৩, 1৮) [715 10015010802 1১117 ৫০ 6০ 
5018001 11 0130 100107176,  (510) 02 00055-10116 15 090917)5 
032 20111000206 00 1006 05618111006 00. 656 19০0: (৬111) [106 
0:5020600 0811560 1315 01:05159 60 7520 (পাঠি ) ০ ৪8০7০৭ 
হি9171050102..:(01%) 1006 00১0০] (প্রভূত 01806 0015 5617৮606০৪0 
(বাহি ) 015 1050. 

2. 6977264 /৫ 19110201760 591১4618065 :-_ 
(৪) প্রতুঃ সেবকং ভারম্ নায়য়তি। (9) [শক্ষকঃ ছাত্রেণ বেদান্ 

অপাঠয়ৎ। (০) পিতা পুত্রেণ গ্রামং গময়তি। (৫) পিস্ত। পুত্রেণ ধনং 
প্রীপয়তি । (৪) রাঙ্গা ব্রাঙ্মণম্ ওদনম্ আপায়ং। 

172১১০ট 
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১। ইচ্ছা” অর্থে ধাতুর ও্তর সন্ প্রত্যয় হয়। “সন্” প্রত্যয়ের “স” 
থাকে। সন্-প্র্ায়ান্ত ধাডৃকে সনন্ত ধাতু বলে। সনন্ত ধাতুর রূপ 
ভ্বার্দিগণীয় ধাতুর মত হয়। শিজন্ত ধাতুর ম'ত সনস্ত ধাতৃও একটি স্বতন্ত্র 
ধাতু । যেমন-__পাছুম্ ইচ্ছতি-প।+সন্.পিপাস্ (পিপাস্+লট্-তি )- 
পিপাসতি--(ড198৪ 09 017). লোট্র-পিপাসতু, লঙ-অপিপাসত 
বিধিলিউ-_পিপাসেৎ। 

ট০6০.যে ধাতুর উত্তর সন করিতে হইবে তাহাকে তুম গ্রত্যয়াস্য 
অসমাপিকা ক্রিয়া করিয়া ও ইষ্ ধাতু হইতে সমপকা! ক্রিয়া] নিশ্পনন 
করিয়৷ সনস্ত ক্রি্নার বাক্য গঠিত হইয়া থাকে । সমাপিকা ক্রিয়ার যে 
বিভক্তি, পুরুষ ও বচন থাকে' সনস্ত ধাতুর উত্তরও সেই বিভক্তি, বচন ও 
পুরুষ হইয়া থাকে। 



10731113787 2738 19 

২। আমশক্কায়াং সন বক্তব্যঃ আশক্কা (10070717270 09551011105) 

বুধীইলে কখনও কখনও ধাতুর উত্তর সন্ প্রতায় হয় । যথা 
(১) অয়ং রোগী মুমূর্যাতি-_-01)6 62861607615 20015158154. 60 016. 

(২) ইদং গৃহং পিপতিষতি--)2 1১0056 15 21006 60191] ৫০0], 

৩। ধাঁতুটি "যু পদ, সনন্ত হইলে সেই পদীই হয়, "অর্থাৎ সাধারণতঃ 

পরশ্মৈপদশ ধাতব সনন্ত হইলে পরস্মৈপদী, আত্মনে পদী ধাতু সনস্ত হইলে 

আত্মনেপদ্ী এবং উভয়পদীশ ধাতু সনন্ত হইলে উভয়পদ*ই হয় । যেমন-- 

পরন্মৈপদী__পঠ + সন্ $ লট- তল পিপঠিষতি ( 51১০৯ 6০ 1280.) 

আত্মনেপদী--লভ +সন্+লট-০১ --লিক্সত্তে (18068 00 8৫6) 
উভয়পদ্দী.--নট+ সন লট্র-তি-তে ৮ নিনীষতি 0. নিনীবাত 

৪। ভ্ঞা, ভ্রু, স্ব ও দশ ধাতু সনন্ত $ইলে আন্মনেপদী হয়। 

যথা? জ্ঞা-জ্ঞাতুষ্ ইচ্ছতি--(ড15195 6০ 170৬)-_ডিজ্ঞীসতে | অনু পূর্বক 

সন্ত জ্ঞা ধাতু পরস্মৈপদী-__অন্রজিজ্ঞাসতি ।) শ্রু--শ্রোতৃম্ ইচ্ছতি 

( 19১69 0০169 )--শুশধতে | ("মা অথব। গ্রতিপূর্ববক সন্ত শ্র-ধাতু 
পরন্রৈপর্দী আশ্তজষতি, প্রতিগুশীধতি |) প্মু ন্বর্তুম্ ইচ্ছাতি ( স15565 0 
1903625] ).- স্ুম্মু্ধতে | দশ. ড্রঈম্ ইচ্ছতি ( 19563 00 5৪2) 
দিদৃক্ষতে । 

৫। গুপ তিজ., কি, মান ও বধ২-এই কেকটি ধাতুর উত্তর 
ত্বার্থে (ধাতুর যে অর্থে সেই অর্থে, ইচ্ছার্থে নয়) সন্ প্রত্যয় হয়। যথা 

গুপ- ভবগুগ্তে (০050165)। তি তিতিক্ষতে (89061৩5), কিতত 

চিকিৎসতি (০8:53 ১, মাঁন--মীমাংসতে (৫6০1055 ), বধ..-বীভৎসতে 

€106002365 0158105650১. 

৬। সনস্ত ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন কৃৎ্-প্রত্যয় করিয়া বিশেষ্ত ও 
বিশেষণ পদ গঠন কর হয়। যথা-পা+সন্--পিপাস্+ অ, স্ত্রী আন 
পিপাসা (বিশেষত ), পাসন্+পিপাস্+ উ-পিপাস্থঃ (বিশেষণ )1 লভ, 
শসন্ন্পিপ্প,+উললিপত্ঃ (বিশেষণ )। এইরপ- জিজ্ঞাসা (বি), 
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জিজ্ঞান্থঃ (বিণ ), শুক্রষা (বি ), শুশ্রাধুং (বিশেষণ) প্রয়োগ :প্রিয়্সখীং 
বন্গমতীং দিদৃক্ষুঃ প্রিয্ংবদ! সহ ভত্রণ পুম্পপুরম্ অগমৎ--(দ)। 

হন্+সন্-জিঘাংস্+উ-্জিঘাংসুঃ (বিশেষণ), হন্1+সনৃ-্মজিঘাংস7 
অন্ত্রী আ্জিঘাংসা (বিশেগ্ )। 

কতিপয় সন্ত ক্রিয়। 
( লট্-_-970 06150, 5105. ) 

অদ্দ-জিঘৎসতি, আপ.-_ঈগ্গপতি, আম্-আসিসিষতেঃ ই ( ই )--- 

জিগমিষতি, ই (ইউ. )--%10১ অধি, তধিজিগাংসতে, ক--চিকীর্যতি-তে, 

ক্রম্-_চিক্রমিষতি ০: চিক্রংসতে, ক্রী-চক্রীষতি-তে, ক্রীড়ং_-চিক্রণীড়িযতি, 
গম্-জিগমিষতি, সম্1+গম্-সঞ্জিগংসতে, গে-জিগাসতি, গ্রহ 

জিদ্বক্ষতি-তেঃ প্রা-জিপ্রাসতি, চর্-চিচরিষতি, চল্-চিচলিষতি, চি 
চিচীষতি-তে, ০:চিকীবতি-তে,জন্-_জিজনিষতে,জি-_জিগীষতি, জীব 

জিজীবিষতি, জ্া_িজ্ঞাসতে, ভী-ভিডয়িসতে, ত্-তিতীর্যতি 0: 
তিতরিষতিঃ ০: তিতরাষতি, ত্যজ--তিতক্ষ/তি, ত্রে-_তিত্রাসতে, দ্ন্শস্* 

দিদংক্ষতি, দহ দ্রিধক্ষতি, দা (দা৭) দ্িংসতি, দ! (দাঞ, )--দিৎসতি- 

তে, ছুহ._দুধুক্ষতি-তে, দৃশ._ দিদৃক্ষতে, ধা ধিৎসতি-তে, ধৃু-_ দিধীর্যতি, 
ধৈ_দ্িধ্যাসতি, নদ্-_নিনদ্দিষতি, নম্--লিনংসতি, নশ._নিনশিষতি 0: 

নিন্ঙক্ষতি, নী-নিনীষতি-তেঃ হৃৎ্নিনতিষতি ০: নিনৃতৎসতিঃ পচ 
পিপক্ষতি-তে, পঠ.-পিপঠিসত্তি-তে পত.--পিপতিষতি, পদ--পিৎসতে, 

পা-পিপাসতি, পু--পিপবিষতে, প্রচ্ছ_পিপৃচ্ছিষতি। বুধ. বুভুৎসতে, 

ক্র 0] বচ-বিবক্ষতি, ভিদ্-_-বিভখ্সতি-তেঃ তৃ-বুতুষতিঃ মা-_মিৎসতিঃ 

মুচ.-মুঞুক্ষতি। মৃ-মুমূর্যতি, খজ._ধিজক্ষতি-তেঃ --যিযাষতি, যুজ, 
বুধুক্ষতি-তে, রভ.-রিগ্পতে, রম্-রিরংসতে ব-রুরুষতিঃ রুধ- 

রুকুৎসতি, রুহ _রুরুক্ষতিঠ লভ.--লিঞ্সতে, লিখ.--লিলিখিষতিঃ 

০৮ লিলেখিষতি, বস্ (6০ 11% )--বিবৎ্সতি, বস্ (6০ ৪2 )-- 

বিবশিসতে, বি (60 190৬ )--বিবদষতি, বিশ.--বিবক্ষাতি, 
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বুত.__বিবন্তিষতে, পী-_শিশয়িমতে, শুভ-_গশরশোভিষতে, শর 

শুজষতে, শ্রি--শিশ্রীষতি, পিচ--সিসিক্ষতি-তে, হুজ.--সিহ্ক্ষতি, সেব. 
_িসেবিষতে, স্ত- তুইঈ,ষতি-তে, স্থা-তিষ্ঠাসতি, সা-সিক্সাষতি, স্বপ₹ 
স্যুগ্গতি, স্ব নুন্মর্বতে, হুন্-জিঘাংস তি, ভ] (0০ 192৬০ )- জিহাসতি, হ্. 

_জিহীর্যতি-তে | হ্-_জুহ্ষতি, হেব-_জুহ্ষত্তি-তে। 

60196 34 

4.7707181016 67860 4921851724১ 

/£ রাজা দেশ জয় করিতে ইচ্ছা করেন। শিক্ষক আমাকে দুইটি 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । ধাম্মিক বাক্তি অর্থ পাইতে 
ইচ্ছা করেন না। তিনি জলপান করিতে ইচ্ছা করেন। ব্যাধ মুগ বধ 
করিতে ইচ্ছা করে। 

8. 1 9131 00 1690. 0১০ ৬6০95. 2 4৯11 006 151) 60 661 
70006. 9.70105 100116610 %/151565 60 10111 6155 06855. 4. 1006 
0106 15165 00 56৮6 900 00 10০ 70001. 5. 28109. 00963 150 
151) €0 50 00 501301 0০-95%. 6 109 5003 151) 00 09152 01315 
900৬৮০1:? 7. 70106 15206 15 ০1090 ( অভিষিক্তঃ ) 6০:0১ 0০৭ 
58০ ( পাতু ) 05 10106. 8 10006161995 06] 600৫ 181) ( স্ববৃষ্টিঃ ) 
002 ০0]ো 15 01050210015 1805 200 00216 15 100 6০21 0 

12000116. 

2,086 887066 19979186 22074 101 6207) ০01 4776 10110806790: 

1, ড/15163 00 10111. 2. ৬৬151565100 (8106. 3. ৬৮/15065 ০০ 
£817)6. 4 ৬/151)25 00 00955 5. ৬৬1517550০0 115 007 9. 
15165 60 891. 7 ৬৬151095 00 525. 8 ৬/151965 00 00. 9 
ড৬151)65 &.) ০0201001:. 10. ৬৬ 151)65 00 6৪৮. 

919868865/2616 57016 2601৫ 107. :-- 

(১ নেতুম্ ইচ্ছতি । (২. দাতুম্ এচ্ছৎ (৩) অষ্টম এচ্ছৎ। (৪) 
ভোক্,ম্ ইচ্ছতু । (৫) জেতুম্ ইচ্ছতি । (৬) দগ্চুম্ ইচ্ছতি। (৭) 
মোক্ত,ম্ ইচ্ছতি। (০) হস্তম্ ইচ্ছতি। (৯) গ্রহীতুম্ ইচ্ছতি। 

4. 00149668106 10011020150 56721675668, 0 88$780 ?6৫5$073 :-- 

(১) ছাত্রো গুরুং নিনমিষতি । (২) অহং চন্দ্র দিদৃক্ষামি | (৩) ত্বং ফলং 

বুভোজিষতি । (৪) দরিপ্রঃ অথং লিগ্মাতি। (৫) শিশু শব্যায়াং শিশাষতি। 
(৬) ত্বং কিং ইন্জতি । (৭) রাজ! দরিজ্রেভাঃ ধনং দিদাঁসতি । (৮) 
উদ্যানপ'লকঃ বৃক্ষান সিষিচিষতে । (৯) পাহসী যুব! নদীং তিতর্যতে । 
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১। পৌনঃপুন্য (262৪6151০0) এবং অতিশয় (6350855152633) অর্থে 

একস্বর-যুক্ত অথচ আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ-বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর যঙ হয় । যঙ, 
প্রতায়ের “য থাকে । যঙভ্ত, ধাতু আত্মনেপদী হয়। যভ্ত, ধাতুর রূপ 

ভাদ্দিগণীয় ধাতুর গ্ভায় হয়। যথা--পঠ.+ যঙ,-পাপঠা+লট-তে » 

পাপঠ্যতে । হাত্রঃ পুস্তকং প [পঠ্যতে--05০ 50006100675805 61১০ 17001 

061: 85911), 

২। নিত্যং কৌটিল্যে গতৌ-_কেবল কোৌটিলায অর্থে কুটিলভাবে 
গমন করা (00 0200০ 10. 8. 2815256 5%5 ) বুঝাইলে গতার্থ ধ [তুর উত্তর 

যঙ প্রত্যয় হয়। যখ]-ক্রম--চউকক্রম্যতে (কুটিলং ক্রামতি )1 গম্-_ 

কুটিলং গ্চ্ছতি - জঙ্জম্যতে । 

০০০--অট্ (10 1087 ), অশ, (6০ ০8) এবং অন্ (6০17) ) 

-এই তিনটি ধাতুর 'আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলেও যঙ প্রতায় হয়। যথা 
আট .-_অটাটাতে, অশ._অশাশ্ঠতে, অস্- বোভুয়তে। 

কতিপয় বউন্ত ক্রিয়া 

( লট্-910৫ 967502 517 ) 

কুঁ-_চেক্রীয়তে, কব, _চরীকৃপ্ততে, ক্রম _চঙ্ক্রমাতে, ক্রী--চেক্রীয়তে, 

কুধ-_চোক্ুধ্যতে, গম্-_-জঙমাতে, গৈ-_জেগীয়তে, গ্রহ-_-জরীগৃহতে, ভর 
__জেন্ত্রীয়তে, চল্-চাচল্যতে, চি-চেচীয়তে, জন্-_-জাজাঁয়তে ০1 
জঞ্জত্ততে, ভজি--জেজীয়তে, জা--জাজ্ঞায়তে, জল্-_জাজলাতে, তপ.-- 
তাতপান্তে, তৃ--তততীর্ধ্যতে, ত্যজ.-_তাত্যজতে, ত্রে-_-তাত্রায়তে, 

দন্শ-_দন্দশ্ততে। দহ--দন্দহাতে, দা-দেদীয়তে। দীপ.-দেদীপাযতে, 

ছুহ-__দোদুহতে, দৃশ.-_দবীদৃশ্ততে, নদ্__নানভতে। নমল নংলমাতে, 
নশ.-নানশ্তে।  নী-নেনীয়তে। নৃত.-নরীনৃত্যতে, পচ.-- 



11:458181১0855১8188:1:5-01 149 

-পাপচ্যতে, পত--পনীপতাতে, পা-_-পেপীয়তে, প্রচ্ছ-__পরীপৃচ্ছতে, 

বুধ--বোবুধাতে, ভিদ্--বেভিছ্যতে+ ভী-__বেভীয়তে, মা মেমীয়তে, মুচ._- 

মোমুচাতে, মুহ--মোমুহাতে। যা ম্বাযায়তে, রম্- রংরংমাতে, রুদ্-- 

রোরুগ্ভতে, রুহ _রোরূহাতে, লপ.-_লালপ্যতে, লভ__লালভাতে, লিহ্ 

--লেলিহাতে, লুপ লোলুপাতে, বদ্-বাবগ্তে, বিদ্--বেবিদ্যতে, বিশ. 

_বেবিশ্যতে, বৃত--খরীবুন্ততে, বাথ. বাবখ্যতে, শী-_শাশধ্যতে, গুচ..- 

শোগুভাতে, শ্র-শোশ্রয়তে, সিচ--সেসিচাতে, স্জ--সরীহ্জাতেও স্থা 

_-তেষ্টিয়তে, স্ত-_তোষ্টয়তে, গ্রা--সাশ্বায়তে, স্ব সান্মর্যতে ব্প. 
সাধুপাতে, হা জ্েহীয়তে, হন্--জজ্বন্তে, জেেব্বীয়তে, হস্-জহাম্যতে, 

হা জেতীয়তে | 

1০৮০ (৪) গত্যর্থক হুন্ ধাতু হইতে জঙ্ঞন্ততে এবং হিংসার্ঘক হন্ 

ধাতু হইতে জেদ্বীয়তে পদ হয় । গতার্থ হন্ ধাতুর প্রয়ে!গ শিষ্ট বিরুদ্ধ । 

(১) যউভ্ত ধাতুর উত্তর শীন্চ প্রভৃতি কৃত্প্রতায় করিয়া বিশেষণপদ 

গঠন করা যায়। যথা--ক্রম্ ' যঙ- চঙক্রম্য +শান১.- চঙক্রম্যমাণঃ | 

ততঃ সঃ অন্ধঃ চঙব্রম্যমাণঃ কৃূপেইপতৎ্, (ম) | নম্+ যউ.-নংনম্য + 

শানচ -নংনমানাঃ । নংনমামানঃ, ফলদিৎসয়ের চকাদিরে তত্র লতা 

বিলোলা; (ভটি:)। এইরূপ, জল্+যউ,-জাজ্বল্য +শানচ,-জাজলযমানঃ 
€ প্রর্দীপঃ )। 

চছ605155 325 

1,11707631066 £7810 19)89102& :7 

৯, মধ্যহৃকাঁলে আমি বরাবর জলপাঁন করি । বাঁলকটি বারবার 
ব্যাকরণ পড়ে। শিশুটি পুনঃ পুনঃ কীদিতেছে । বালিকার বারবার 
নৃতা করিতেছে। রাম পুনঃ পুনঃ পুষ্পের আম্রাণ লইতেছে। ছাত্রটি 
পুঃন পুনঃ প্রশ্ন লিজ্ঞাসা করিতেছে । 

3. 1]. 256 ০0010 15 00015176 [ যওন্ত ০ পচ, ] 1108 28810. 200 
28215. 2.10106 (6 1051005 [ ষড.স্ত ০ অট্ ] £9 (১6 18:56 01556 

£6006/6]5. 3.170756 ০5 71005 [ যও্ক 08 পা! ] 1011 58915 ৪00 
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৪8810. 4. 005 12007515115 1 যতস্ত ০0: হন্ ] 27170919 8891 220 

88170. 5. 7156 05901061 8515 [ যঙভ্ত 9 প্রচ্ছ, ] 00065610109 98918 

৪100 75910, 6. 1099010710069 1016 86 016106 26911) 21070 26911, 

2,988891518416 55780104001 101 :-- 

(১) পুনঃ পুনঃ দীপ্যতে । (২) পুনঃ পুনঃ বর্ততে । (৩) পুল পুনঃ 

নৃত্যুতি । (৪) পুনঃ পুনঃ পৃচ্চতি । 

3. 001760% £786 10110801780 567£615069+ 01/4780 7608012 8. 

(১) শিশুঃ কথং বরগ্তে ? €২) ব্রাহ্মণ পুম্পং জেন্রীয়তি। (৩) 

বাপকঃ চন্ত্রং দীদৃশ্ততি । (৪) দ্দবুঃ গীতং শোশ্য়তি । (৫) গ্ায়কঃ মধুরং 

গীতং জংগীয়তে । ভানু: গগনে তাঁতপাতে । 

1729901 ৬ 

লামধাতৃ- ই 92217)81 ৬6755 

১। শক্ষকেই নাম বলে । সেই নাম অর্থাৎ শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ 

অর্থে কতকগুলি গ্রতায় হয় এবং শব্টি ধাতুতে পরিণত হয়। এই সকল 
প্রত্যয়াস্ত শবকে নামধাতু বলে। নামধাতুর রূপ ভ্ঞাদিগণীয় ধাতুর মত 
হয়। ষথা-পুত্র+কণমা-্পুজকাম্য (নামধাতু ), পুত্রকামা 1 লট, তি 

শ্পুত্রকাম্যতি (আত্মনঃ পুক্রম্ ইচ্ছতি )-[76 0551:55 00 139:৮6 ৪ 90 

0 1019 ০৮12. " 

২। কাম্য নিজের ইচ্ছা বুধাইলে শবের উত্তর কাম্য .( কাম্য.) 
প্রতায় হয । কাম্য-প্রতায়ান্ত ধাতু পরস্পর ৷ যথা(১) আত্মনঃ পুত্রম্ 
ইচ্ছতি- পুভ্রকামাতি--[76 জ151859 €0 10855 ৪16 301 1019 0 
5215৩. (৩) আত্মনঃ যশঃ ইচ্ছতি-যশক্কাম্যতি--17 0681:95 00 ৪০05176 

18016 0910 1859 0৯71) £€101. 

1২০৫ -_কাম্যচ. গ্রভৃতি প্রতায়াস্ত নামধাতুত্র উত্তর বিভিন্ন কৎ প্রত্যয় 
করিয়। বিশেষ্ক ও বিশেষণ পষ্ষ ব্যবহার কর! যায় | যেমন-_পুত্র4+ কাম্য - 
পুত্রকাম্য ( নামধাতু ) অ, স্ত্রী--আস্পুত্রকাম্যা (পুত্রকামন1--106810 £০/ 
৪০) প্রয়োগঃ--পুংলঃ কখং স্ঞাদিহ পুত্রকাষা! (ভট্ট )। 
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৩। ক্যচ._ নিজের ইচ্ছ। বুঝাইলে শব্দের উত্তর কাচ. প্রতায় হয়। 

ক্যচ, প্রত্যয়ের ষথাঁকে। ক্যাচ. প্রত্যায়ান্ত ধাতু পরস্রৈপদী ও কাচ, প্রত্যান় 
করিলে শব্ষের অন্তস্থিত অকার স্থানে ঈকার, হুম্বশ্বর দীর্ঘ এবং খ স্থানে 

রী হয়। যথা--আম্মনঃ পুত্রমূ ইচ্ছতি--পুত্রীয়তি-_]76 19153 10: ৪ 
5010 0 1115 0৮৮]. 

০০ -_অন্য সংক্রান্ত ইচ্ছ। বুঝাইলে শব্দের উত্তর কাম্য ও কাচ. প্রত্যয় 

হয় না। যেমন -_-পুত্রন্ত পুত্রম্ ইচ্ছতি--এই বাঁক্যে পুত্রকাম্যতি বা পুত্রীয়তি 
এইরূপ পদ ভইবে না । 

৪। যাহার সহিত কোন বস্ত্র তুলনা কর! হয়ঃ তাহাকে উপমান 
বলে। 'মাচরণ অর্থে কর্বাচক ও অধিকরণবাচক উপমানের উত্তর 

কাচ. প্রত/য় হয় এবং অন্ঠান্ত বিশেষ বিশেষ অর্থেও শব্ষের উত্তর কচ, 

প্রতায় হয়। (১) শিশ্যং পুএম্ ইব আচরতি--পুত্রীয়তি শিশ্ষম্_-17০ 
0০83 1515 00101 99 &, 50৮. (২) মিত্রং রিপুম্ ইব আচরতি--বিপু- 

মতি মিত্রমূ। (৩) ভৃত্াম্ সখায়ম্ ইব আচরতি_সখীক়তি তৃত্যম্_ ৩ 
100155 0০01) 52105207689 2. 16090. (৩) বনে গৃহে ইব 

আচরস্তি--গৃহীয়তি বনে--]76 600519605 2 £01:250 25 10126. 

(৫) গুরুং বরাজানমূ ইব আচরতি-_প্লাজীয়তি গুরুম- ঢ75 10015 
00018 1015 10150610601 28 9. 1106. (৬) গুরৌ বাজনি ইব আচরতি.» 

রাজগ্যস্তি গুরৌ--7০ 5০ 7619565 60105 1815 0:95০50001 

৪3 009578109 6 11775. (৭) উপাধ্যায়ং পিতরম্ ইব আচরতি -৮ 

পিত্রীয়তভি উপাধ্যায়ম-চ35 0005$4673 1345 01:805009 93 90361 

(৮) অশনম্ (অন্লাদি ভোক্ত,ম্) ইচ্ছতি-অশনায়তি (175) 15165 
6০ ৫৮. (৯) উদকং পাতুম্ ইচ্ছতি -উদন্ততি--(£36) 29১29 6০ 
07:1181 72:0০]: | 

ক্ষুধা, পিপাসা ও ধনলোভ বুঝাইলে অশন» উদ্ক ও ধন শন্বের উত্তর 
কাচ, হয় ও উক্ত শব্দসমূহ স্থানে অশনা, উদ্দন্ ও ধনা আদেশ হয় 

70 
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অশনাঁয়তি - কুধাসি, উদন্ততি-পিপাপতি, ধনায়তি-_ধনকাম্যতি । কিন্ত 

অনশম্, উদকম্ বা ধনমিব আচরতি ইচ্ছতি বা অশনীয়তি, উদ্বকীয়তি ও 
ধনীয়তি । 

৫। ক]৬.-_-আচবরণ অর্থে কর্তৃবাচক উপমানের উত্তর ক্যও, প্রত্যয় 

হয়। ক্যঙ় প্রত্যয়ের “য থাকে । ক্যঙ. প্রতায়ান্ত ধাতু আত্মনেপদী | 

কাঙ, প্রতায় করিলে অন্তঃস্থিত অকার স্থানে আ হয়। অন্তান্ত পরিবর্তন 

কাঙ গ্রতায়ের ভুলা । নিম্নলিখিত উদ্াহরণগুলি লক্ষা কর £-_ 

(১) পুত্র ইব আচরতি-্পুত্রায়তে_[76 8০65 116 ৪. 901, 

(২) শিগ্ক ইব আচরতি-শিক্কায়তে--ল০ 2805 1106 ৪ 08011. 

তে) সখ। ইব আচরতি _ সখীয়তে--[76 2০05 1100. 2. 13270. (৪8) হংস 

ইব আচরতি -হংসায়তে--75 8065 11056 ৪. 5৮21). (৫) পয়ঃ ইব 

াচরতি-্পয়ায়তে ০0: পয়স্ততে”_]€ 8০69 11]:6 ৪6০7. (৬) পিতা 

ইব আচরতি ₹ পিত্রীয়তে--175 2০69 1156 006 90196 

(ক) “করণ' অর্থে কাঙ. প্রতায় £-- 

(১) শব্দং করোতি -শব্দবাযর়তে--176 1708165 ৪ 5০পাথণ, (২) বৈরং 
করোতি- বৈরায়তে--776 208105 20165 (৩) কলহং করোঁতি "৮ 
কলহায়তে--75 00081615, 

(খ) “অন্ুভব' অর্থে কঙ প্রত্যয় :-- 

(১) স্খম অনুভবতি--নুখায়তে--[76 6613 01595091655. (২) 

হুঃখম্ অন্ুভবতি-_ দুঃখাঁয়তে -ছ79 15619 50110জ, (৩) কৃদ্দরম অন্থভবতি 
- কৃচ্ছায়তে--6 1০615 08110. 

(গ) “উদ্বমন' অর্থে ক্যঙ, প্রত্যয় £--(১) বাম্পম্ উদ্বমতি ৮ বাম্পায়তে 
16 620105 5৪0. (২) ধুমম্ উদ্ধনতি ০ ধুমায়তে---[৫ 6701 90101. 
(৩) ফেনম্ উদ্বমতি-্ ফেনায়তে--[$ £153 00 0002. 

প্রয়োগ: বাম্পায়তে নিপতিত! মম দৃষ্টিবশ্মিন। (বি) 
(ঘ) উদ্ধ্গার-পুর্ব্বক . চর্ব্ণ অর্থে রোমন্থ শবের উত্তর কা, প্রত্যয় 

কয়। উদ্গীধাচর্ধয়তি.. রোমন্থায়তে ( গৌঃ )--(7056 ০০০) 281077665. 
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(ঙ) অভূততস্তাব ( পূর্বে ছিল না, এখন হুইয়াছে) অর্থে কাউ, প্রত্যয় 

হয়। যথা1--(১) অচপলঃ চপল: ভবতি-চপলাঁয়তে, (২) অপণগ্ডিতঃ 

পণ্তিত; ভবতি ₹-পণ্ডিতায়নে, (৩) অদুর্খন+: দুর্শনাঁঃ ভবতি স্দুর্দনায়তে, 

(8) অস্ত্রমনাঃ স্বমনাঃ ভবতি লক্্রমনায়তে, (৫) অমল্িনঃ মলিনঠঃ ভবতি » 

মনিনায়তে । 

(চ) তপম্ শব্ের উত্তর কও, ভইলে উহা! পরশ্যৈপদদী হয়। যথা 

তপঃ করোতি _তপস্যতি | 

৬1 গিচ-_-«করণ' অর্থে শব্দের উত্তর পিচ. প্রত্যয় হয় | ণিচ. প্রতায় 

হইলে কোন কোন শব্দের রপের কিছু কিছু পরিবর্ধন হয় । যথা--(১) 

প্রশ্ন করোতি ০ প্রশ্নয়তি, (২) শব্দং করোতি-শব্য়তি, (৩) মুখরং 

করবোতি- মুখরয়তি, (৪) মিশ্রং করোতি -মিশ্রয়তি, (৫) পবিত্রং করোতি 

সপবিত্রয়তি, (৬) গ্রমাণং করোতি- প্রমাণয়তি, (৭) মলিনং করোতি 5 

মলিনয়তি, (৮) পৃথুং করোতি- প্রথয়তি, (৯) মৃদং করোতি ্অ্র্দয়তি, 

(১০) দচং করোতি- দ্রয়তি, (১১) গ্থুলং করোতি -স্থবয়তি, (১২) দুরং 

করোতি -দবয়তি, (১৩) অস্তিকং করোতিস্নেদয়তি, (১৪) বহুলং 

কন্বোতি- বংহয়তি, (১৭) হম্বং করোতি-হুত্বয়তি, (১৫) ক্ষুপ্রং করোতি 

শ্ক্ষো৭দয়তি, (১৭) লঘুং করোতি-লঘয়তি, (১৮) ক্ষিপ্রং করোতি, 

স্ক্ষেপয়তি, (১৯) গুরুং করেতি-গবয়তি, (২০) অল্পং করোতি- 
অল্পয়তি ০: কনয়তি | 

০০, (৪) নিচ, হইলে গুল স্থানে স্ব দুর স্থান দব, অস্তিক স্থানে 
নেদ্ধ এখং বছল স্থানে বংহ হয়। 

(৮) ণিচ, হইলে পৃথু, মহ ও দৃঢ় শবের খাস্থানে র ও অস্ত্যস্বরের 
লোপ হয় এবং ঈয়ন্থ বা ইঞ্ঠ প্রতায় পরে থাকিলে প্রিয় প্রভৃতি যেরূপ 
পন্রিবর্তন হয় সেইরূপ পরিবর্তন হইয়। থাকে । 

[:5:610186 26 

2,7767591016 86580 19271851968: 

৪ শিক্ষক ছাত্রগণকে পুত্রের গ্তার দেখেন। মহারাজ দশরথ পুত্র 
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কমন! করিয়াছিলেন । সকলেই যশ কামন! করে। প্রঞ্জারা রাজাকে 
পিতার ন্তায় দেখিত। 

8.1. 1১0 0065 1006 1518 101 2. 3010)? 2. 70196 58০ 058 

861 116 1015 08061002132 6690061 100155 01900 1013 00911 

85 1719 00 501. 4. 10176 0181 0251:65 60 1195০ &, 5010. 5. 10106 

$0ো0 1০079 00৮71 €0 115 00005. 6 0০ 010 01) 1০19 569 

12005 2 50016 10390. 7. 10196 10100 চ/151)95 60 182৩ ৪, 9019. 

2.194051806066 $2718016 1607৫ 101 :-- 

(১) আত্মনঃ পুত্রম্ ইচ্চতি । (১) আত্মনঃ যশ: ইচ্ছতি। (৩) উদকং 
পাতুম্ ইচ্ছতি। (৪) রাজা ইব আচরতি। (৫) স্থখম্ অনুভবতি। 
(৬) অশীস্্ঃ শীপ্রঃ ভবতি | (৭) প্রশ্রংকরোতি। (৮) তপঃ করোতি। 
(*)দুরং কবোতি । (১০) বাম্পম্ উদ্ধমতি | 

8. 06০71668 £16 109110896)20 8৫)8878065, 0828780 1603$0188 ৫ 

(১) ভবান্ মাং নমন্ততে । (২) মুনয়ঃ তপোবনে তপস্তস্তে । (৩) 

শিক্ষকঃ শিপ্তং পুত্রয়তি। (৪) অনল্ঃ বাম্পয়তি। (৫) অনং শিপু 
উল্মনায়তি । (৬) রামং অদ্য চপলায়তি । (৭) বিপ্রঃ গঙ্গাজলেন ভ্রবাং 
পবিত্রয়তে। (৮) বুদ্ধ নরপতি পুত্রকাম্যতে | (৯) ধেনবঃং রোমস্থয়তি | 
(১) অর্থাভাবাৎ দরিদ্রঃ ভুঃখায়াতি । 

150৫6) (30165610198 

( ণিচ, সন, ষঙ, ৪20 নামধাতু ) 

1. ৮1590 0195525 ০৫ ৮2005 5০191811110 00911 09115914€ 

1010) ০00৮2৮ 00০ 4১62) ( প্রযোজ্য কর্তা ) 1200 006০ 61810008009 
৪8000580156 ( ক্মসংজ্ঞ! )?  £৯00006 €০ 50109015 63:81299169. 

2. ৬৬090 15 8 না'মধাতু ? 909০ 09০ 032 ০: ৪. নামধাডূঃ ০: 
£1৬০ 20) 63900091201 যউস্ত 1০০৫ 9100 20181 105 006201785. 

9. 91501061) 0106 10110572726 320605065 ৮5 08006 5316991 

5019900855 100 113067117350 08975 7 (৪) অয়ং রাজ! শক্রং 

হন্ভমিচ্ছতি । (১) স আত্মনঃ পুর্রমিচ্ছতি। (০) উনি ভোজুং 
প্ররয়তি ৷ 
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পরন্মৈপদ ও আত্মনেপদ 
[10600000610 

পূর্বে বল! হইয়াছে সংস্কত ভাষার ধাতুগুলি দ্তিন ভাগে বিভক্ত-_- 
কতকগুলি ধাতু পরন্মৈপদী, কতকগুলি আন্মনেপদী এবং কতকগুলি 
উভয়পন্দী । পরশ্বৈপদী ধাতুর ডত্বর কেবল পরশ্মৈপঘ্ের বিভক্তি হয় 2 
আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কেবল আগ্রনেপদ্ের বিভক্তি হয় এবং উভয়পর্দী 

ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদের বিভক্তি হইয়া থাকে । 
পরশ্মৈপরী-স্থা (6০ 56৪5 )--ভিষ্ঠতি, মুনিঃ আশ্রমে তিষউতি । রুষ্ 

( 6০57০: ১) রমতে, জমরঃ কমলে রমতে -005 055 50015 20 06 

10805. উভয়পদী--বহু. (00 ০৪] ) বহৃত্তি 9 বহতে, ভৃত্যঃ ভাকং 

বকৃতি-তে-_0106 5015810 591:0165 0176 004100212. 

দ্রষ্টব্য $-_-সংস্কত ব্যাকরণে এমন কতকগুলি নিয়ম আছে, যাহা দ্বার! 

অর্থ বিশেষে ও কোন উপসর্গের যোগে পরস্ধৈপধী হয়; আত্মনেপদী থান্কু 
পরশ্ষৈপদী হয় এবং উভয়পদী ধাতু কেবল 'আত্মনেপদে বা কেবল পরসন্মৈপষে 
ব্যবহৃত হইতে পারে । যেমন__ 

্থা ধাতু পর্মৈপদ, কিন্তু প্র-পূর্ববক স্থা ধাতু আত্মনেপদী। স্থা 10 
প্র- (60 5691৮ )- প্রতিষ্ঠতে, মুনিঠ আশ্রমায় প্রতিষ্ঠতে। রম্ ধাস্ভু 

পরুশ্রৈপদী-_রম্ *?0 বি-বিরমতি, ছাত্রঃ অধ্যয়নাৎ বিরমতি। বহু. 
খাতু উভয়পর্দী, কিন্ত গ্র-পূর্ববক বহ্ ধাতু কেবল পরস্মৈপদী-_বহু 1 প্স্" 
প্রবহুতি, নদী গ্রবহতি ৷ 

[.0:950খ £ 
হণ পরন্মৈপদ্ 

১৬/ব্চাঙ-পরিত্যে। রমঃ-(বি-আওঙপরিভ্য 1+রমঃ)--রম্ (09 
801৮) ধাতু আত্মনেপন্ী, কিন্ত বি, আ ও পরি-পুর্র্বক রম্ ধাতু পরদ্বৈপন্মী। 
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যথাবিরমতি (652365), আরমতি (91:25 656), পরিরমতি (1১92০9263 

0168560 ). (১) ছাত্রঃ অধ্যয়নাৎ বিরমতি--106 5000610 065569 

£09 1315.56005. (২) বাজ! উদ্যানে আরমতি--56 1006 08155 

শর 21360, (৩) প্রীরভা বিদ্ববিহত বিরমন্তি মধ্যাঃ (মুদ্র। )। 

২। উপাঁচ্চ_(উপাৎ+৮)--উপ-পূর্বক রম্ ধাতু পরন্মৈপদী। যথা-_ 
উপরমতি- এখানে “উপরমতি+-এর অর্থ উপরময়াতি (সন্ধষ্ট করিতেছে-- 

168565 ) । 

এস্থলে উপ-পূর্র্বক রম্ ধাতু সকর্ম্মক, কারণ ণিজস্ত ন| হইয়াও পিজন্ত 
ধাতৃর অর্থ প্রকাশ করিতেছে 

৩। বিভাবাহুককর্াৎ__উপ-পূর্বক রম্ ধাতু অকর্ম্পশক হইলে বিকল্পে 
পরন্মৈপদী হয় । যথা-উপরমতি 0: উপরমতে (০685০3) | ছাব্রঃ অধ্যগ্নাৎ 

ভপরমণ্তি 0: উপরমতে--0156 960৫6106 0651505 £010 1915 50০05. 

। অন্থু-পরাভাং কঞ$__ক (£০ ০) ধাতু উভয়পর্দী, কিন্ত অন্ধ 
ও পরা-পূর্ব্বক ক-ধাতু কেবল পরশ্যৈপদে বাবহৃত হয়। যথা-(১) শিল্পঃ 
গুরুম জলগকরোতি--126 0901] 17215665 1015 66801067. (২) স দানং 

পরাকরোতি-]76 1616565 06 516 

৫1 অভি-প্রত্যতিভ্যঃ ক্ষিপঃ--(অভি-প্রতি-_-অতিভ্যঃ ক্ষিপঃ)-- 

ক্ষিপ, (6০ ৮5০৬ ) ধাতু উভয়পদী, কিন্ত অভি, প্রতি ও অতি পূর্বক 

ক্ষিপ, ধাতু কেবল পরন্মৈপদে ব্যবহৃত হয়। যথা-_অভিক্ষিপতি (6:০৪ 
৪৪০56 ), প্রতিক্ষিপতি, অতিক্ষিপতি (00055 )। স বিস্য়া বৃহম্পর্তম্ 
অগিক্ষিপতি--76 65:০215 91011950861 17 1681701076, 

৬। প্রান্বহঃ (গ্রাৎ+বহঃ)-বহ,। (60.০৪]0)৭ ধাতু উভয়পন্থী 
কিন্তু গ্র-পূর্ববক বহ. ধাতু কেবল পরশ্থৈপদে ব্যবহৃত হয়". ধথা_ নদী 

. শবহৃতি--006 015৩7 205. 

'-ধ। পরেম্ববং-( পরে+মৃষঃ)- দিবাদিগণীয় মৃষ, ধাতু উভত়পর্ধী, 
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কিন্ত পরি পূর্বক শৃষ, ধাতু কেবল পণন্মৈপদে বাবহৃত হয়। ধথা- পরিষৃস্তৃতি 
( 3০০০/৪5 81715 )। 

৬৮৭ বুধযুধ-নশ-জনেও-প্রচদ্র-ত্রভেযে। পে+_ণিজন্ত ধাতু 
উভয়পদী কিন্ত বুপ, (60 1)5), যুধ, (6০ 1600)? নশ. (00 1৫ 0550050), 

জন্ (00 ৮০ ০7), ইউ ( অধ্যয়নার্থ-অধি-পূর্রবক ই ধাতু_-6০ 960৫$ ), 

প্রু (69 05010), দ্ধ (00 100516) ও ক্র (00 00) ধাতু ণিজন্ত হইলে 

কেবল পরন্মৈপধ্ণী হয় । যথ।-__ 

(১) বোধয়তি--02036$ €0 1101:58270,. (২) যোধয়তি-- 87558 

60 8886, (*) নাশয়তি--])১3৮০৮5. (৪) জনয়তি--09395 10 

0109000025. (৫) অধ্যাপযি--5901865. (৬) প্রাবয়তি-_080563 

0 000910. (৭) দ্রাবযতি-_080525 €0 1061. (৮) অ্াবয়তি-- 08965 

€0 00151016 

প্রয়োগ 

(১) নুর্যযঃ পঙ্ষচজং বোধয়তি-_[15০ 01 ০215295 006 10605 00 10109350120, 

(২) সেনাপতিং সৈনিকান্ ফোধয়তি--01)9 ০0012702000 06 00৫ 

2) 090563 00৩ 50101605 6০. 68156 (৩) বরবিঃ নৈশম্ অন্ধকারং 

কু 5110 0157615 06 09101006995 01 110৩ 01511. 

। নেগরণ-চলনার্থেভ্যম্চ-নিগরণ ( ভোজন--০০008 ), চলন 

( কম্পন্_-005106 )1 ডাক্ষনার্থ ও চলনার্থ ধাতু ণিজন্ত হইলে কেৰল 

পরস্মৈপদী হয়। 

(১) নিগারয়তি -080569 €০ ৪৪110. (২) ভোঞ্জয়তি--৫০৫5. 

(৩) ্ম তি--0870565 00 280. (8) চালয়তি--:02:3565 6১ [10072, 

(৫) কর্পয়তি--090523 60 50816. (৬) রাজ ব্রাঙ্থণাণ্ ভোজরতি--. 

শু9০ 10778 16605 0৫ 1:81)10105. (৭) জননী পুত্রম্ আশয়তি--1১6 

1000261 05608 186: 500, - 
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(ক) অদেঃ প্রতিষেধঃ_-অদ্ ধাতু ভোজনার্থ, সেইজন্ত পূর্বের 
কত্রাছসারে কেবল পরশ্যৈপদী হইবার কথা, কিন্তু এই নিয়ম অদ্ ধাতুর 
বেলার খাটিবে না, অর্থাৎ ণিজস্ত অদ্ ধাতু (ক্রিয়ার ফল কর্তগামী হইলে ) 
কেবল আত্মনেপদী হইবে । ধেমন-__পুত্রেণ অন্পম আদয়তে-_[6 
20061561 0810565 135 5005 6০ 6৪0 10০]. কিন্তু ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী 
না হইলে পরশ্যৈপদী হয়। যথা-আদয়তি অন্নং বটুন]। 

/১০ । আণাব কর্মকা চ্চিত্তব-কর্তৃ ক₹1--(অণে4+ অকর্ম্মকাঁৎ+ চিত্তবৎ 

-কর্তকা)--যদি কোন অকর্্নক ধাতুর শণিজন্ত কালে প্রাণী কর্তা থাকে 

তাহা হইলে সেই ধাতু পিজস্ত হইলে কেবল পরশ্যৈপর্বী হয় । যথা__ 

জঅগিজন্ত_পুত্ঃ শেতে---10152 50 1165 00৬2, গিজন্ত--মাতা পুত্রং 
শায়য়তি-_-প16 01061021 12281565 152 50 116 00%12, 

উপরের উদ্াহুরণে অণিজজন্ত অবস্থায় শ-ধাতু অকর্্মক এবং উহার কর্তা 

পুত্র” একটি প্রাণী, সেইঞ্ন্য ণিজস্ত অবস্থায় 'শায়ি' ধাতু কেবল পরস্মৈপদী 
হইল । এইরূপ £--(১) শিশুঃ জ'গণ্তি 'অশিজন্)। মাতা শিশুং জাগরয়তি 
(ণিজজ্ত/-01)6 7506597 08200525 09০ 01)110 00 ৮016 01. (২) পুত্রঃ 

ক্রীড়তি (অণিজজ্ত )। জননী পুত্রং ক্রীভযতি (ণিজজ্ত 10106 19001567 

0200965 6১০ 50 69 0125. কিন্ত গ্রাণী কর্তা না হইলে এই নিয়ম খাটে না 

অর্থাৎ কেবল পরস্মৈপধ না] হইয়া পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ হয়। যথা 

অপিজন্ভ--(১) জলং গুষ্য তি--৬/ ৪6: 01163 0 গিজন্ত- -ভাহুঃ 

জনং শে'ষয়তি 01: শোষয়তে--018৩ ওঘাও। [29765 1116 ০9০1 015 009 

অণিজভ্ত--(১) নদী বর্ধতে--01)6 015৪] 2)0:58565. গিজন্ত-_ 

বর্ধাকালঃ ন্দীং বর্ঘয়তি 0: বর্ধয়তে--71)6 28155685019 080565 106 

11%€] 00 11)016856. 

উপরের উদাহরণ ছুইটির মধ প্রথম উদাহরণে অণিজজ্ত অবস্থায় শুষ, 
' ধাতুর কর্তা 'জল? প্রাণী নয় এবং দ্বিতীয় উদ্াহরণে বুধ, -ধাকছুর বর্ত1 “নদী 
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প্রাণী নয়। সেইঅন্ত ণিঅস্ত অবস্থায় এই দুইটি ধাতু উয়পর্দীই থাকিল। 
কারণ ণিজস্ত ধাতু সাধারণূত: উভয়পদী | 

12561018697 

1, 77107751066 87060 19078577414 ১ 

£. ছুষ্ট ব্যক্তি পাপকর্্ম হইতে বিরত হয় না। জননী পুত্র দুইটিকে 

খাওয়াইতেছেন। বৃদ্ধ বাজ! পুত্রবিয়োগ ছুঃখে প্রাণত্যাগ করিঙ্েন। তিনি 
কোমল শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন। বাঁলকটি অধ্যয়ন হইতে বিরত 
হইতেছে। 

9. 1. &180011089 পেরিশ্রমিন্পুং) 50802006৮60 ৫631509 

( বি+রম্) [000 015 50905. 2, 0006 00160586015 ( কৃষকঃ ) 91065 

125 (আরম) 86 1015 025 18108 3. 00৩ ০055 801 

(পরি+রম্)10 002 2600500],4, & বু] 500৫0 060 

0158569 (উপ+রম্) 1015 66901)61 1795 1019 50005. 6. [019010165 

(শিষা-গুং) 12010960172 ০00000 06 0361: [2020001. 6. ৭৫ 

10056195101: (গৃহন্থং) 151500 (পরা1+ কৃ) 1015 013 010005. 7. 70৩ 

0006 ০5 (আভি+ক্ষিপ,) (16 9038: গ্া0সা, 8.6 

[1৮] 005 (গ্র+বহ) 51605 1) 006 19105 5৫8500. 

2. 00170681706 101098719 :-- 

(*) বৎস! ক্ষণং আরমস্ব। (২) ছুর্জনাঃ পাপকর্ম্ণঃ ন বিরমতে। 
(৩) বৈগ্কঃ রোগিণং শায়য়তে। (৪) জননী পুত্রেণ অন্ম আদয়তি। (8) 

কবিঃ শিষাং কাবাম্ অধ্যাপয়তে। (৬) বর্ষান্্ নগ্তঃ প্রধহত্তে। (৭) পুন্রঃ 
পিতরম্ অন্ুকুরুতে ৷ (৮) মিত্র! ক্ষণং বিরমন্থ। (৯) রাজ। দশ ত্রাক্মণান্ 
ভোজয়িষ্যতে । (১০) বারুঃ ইমান বৃক্ষান্ কম্পয়তে। 
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আত্মনেপদ 
১। বিপৰাভ্যাং জে: _-জ (6০ ০090061) ধাতু পরান্মৈপদা, কিস্থ, 

বি ও পর।-পূর্বক জি ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথ।--বিজয়তে-_০00011679. 

পরাজয়তে--৫6685, (১) মহাব্জঃ বিজয়তে-- ৬1০00: ৪02োএবুও 

১০ £:০৪৫ 1007. (২) বীরঃ শক্রমূ পরাক্জয়তে 71০ 16100 0৩6০905 

115 €1600%, 

২। নেবিশঃ: ( নেঃ+বিশঃ )--বিশ, (6০ 6৮০ ) ধাতু পরস্মৈপদী, 

কিন্ত নি-পূর্বক বিশ, ধাতু আত্মনেপধী। যথা-নি+বিশ, লট্তে__ 

নিবিশতে--86০5, রামঃ গৃহং নিবিশতে--28008. 21162151815 1800১6. 

লা 

৩। পরি-ব্যবেভ্যঃ কিয় (পরি-বি + অবেভ2)-ক্রী (00 ৮৯, 
09 081০1১956) ধাতু উভয়পত্বী, কিন্হ পরি, বি ও অব-পূর্বক ক্রী ধাতু 

আত্মনেপদী। যথা-_-পরিক্রীণীতে--০০৪ রিক্রীণীতে--3০1]5. অবক্রীণীতে 

0055. ততন্তবায়ঃ বনস্তরং বিক্রীণীতে--[196 ৯০৪৬৩ 56115 ০100. 

আঙে। দোহুনাহ্য-বিহরণে (মাঃ +দ:- অনান্ত-বিহরণে)__ 
আন্তবিহরণ--মুখবিস্তার, ন আন্ত-বিহরণস্ অনান্য-বিহরণ (মুখবিষ্তার- 

ভিন্ন ) দা (6০ £1৮০ ) ধাতু উভ5য়পদী, কিন্তু আঙ.( আ1) পূর্বক দা ধাতু 
মুখবিস্তার ভিন্ন অর্থে আজ্মনেপদী হয় । আম (মুখ), বিবরণ (বিস্তার ), 
যথা--আ1-7 দা লট্- তে” আদত্তে--8002005, 12021ড65, ছাঃ 

পারিতোধিকম আদতে--1:16 5006107616061569 ৪. 00101. 

প্রয়োগ £ সহত্রগুণমুৎ্&ম্ “আদত্তেহি রসং রবি£--(র)। মুখবিজ্তার 
অর্থে পরন্যৈপদ হয় । যথা মুখং বাা্দাতি সিংহঃ-.86 1100 0605 

1019 10010. 

10 : উপরের হত্রে আন্ত“বিছরগ ন। বলিয়। কেবল বিহ্ষ্বণ (বিস্তার) 
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বলিলেই চলে । কারণ, “নদী কুলং ব্যাদদতি” ইত্যাদি স্থলেও পরস্মৈপদ 
হয় । 

৫। ক্রীড়োহনু-সংপরিভ্যশ্চ ( ক্রীড়ঃ অন্ক-সম্-পরিভ্যঃ চ) ক্রীড়, 
(19 0185 ) ধাতু পরশ্মৈপদী, কিন্ত অন্থু-সম্, পরি ও আং-পূর্র্বক ক্রীড়, ধাতু 
আত্মনেপদী | যথ1_অনুক্রীড়তে, সংক্রীড়তে-01855.  পরিক্রীড়তে, 

আক্রীড়তে-01855. বালকাঃ সংক্রীড়ন্তে-- 206 0০053 &ত 0195175. 

প্রয়োগ: সংক্কীড়স্তে মণিভিরমর-প্রাথিতা যত্র কন্তা: | (মেঘ) 

(ক) সমোইকুজনে (সম:+ অকুঞজজনে )_কৃজন (০০০£28১ ৫131 
0178) অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থে সমৃ-পূর্বক ক্রীড়, ধাতু আত্মনেপদী হয়৷ “কুজন 

বা অব্যক্ত শব্দ করা” অর্থে পরস্মৈপদশ হয়| (১) সংক্রীড়াতি চক্রমৃ_-156 

৮/1122] 01658155, (২) বিহগাঃ সংক্রীড়ন্তি-__- [19619100526 01101196. 

৬। আশিঘষি নাথ2- নাথ ( €91১1655, 00 8915) ধাতু উভয়প দর, 

কিন্ত আশিস ( অভিলবিত বস্তর প্রার্থনা) বুঝাইলে না, ধাতু আত্মনেপদী 

হয়। ষথা-নাথতে-_101755 101, মাক্ষায় নাথতে যুনি২-0005 5585 

10159 01: 59815961010. 

৭। আঙিনু-প্রচ্ছ্যো:--ম (0০ 9:815০ ) ও প্রচ্ছ, (09851) ধাতু 
পরশ্মৈপদী, কিন্ত আঙ. ('আ ) পূর্ববক গ্ ও প্রচ্ছ ধাতু আত্মনেপদশী হয়। 
যথা--আমুতে - 150জ15, আপুচ্ছতে-65105 16856 01, 0105 191:2৬72]11. 

(১) আনতে শৃগাল:--- 11) 19051 56115. (২) স বন্ধন আপুচ্ছতে 

7০ 08555 1685৫ 01715 60121705. প্রয়োগঃ- আগুচ্ছন্য প্রিয়সখমমুম্ 

_-(মে)। 

৬ অব্প্রবিভ্ঃ স্থঃ_স্থা (00 5095. 00 50850) ধাতু পরস্বৈপদ্দী 

কিন্তু সম্ঃ অব, প্র ও বি পূর্বক স্থ! ধাতু আত্মনেপদী হয় । যথা__-সংতিষ্ঠতে 

»৮:21168 0০০00 অবতিষ্ঠটতে --1:6108175. প্রতিষ্ঠাতে--560 0020 50810, 

বিতিষ্টতে--5091)05 98:, 
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(১) অত্র ক্ষণম্ অবতিষ্টম্ব__69817 আগতে টি 81 22009৩৮, 

(২) বামঃ বনং প্রতস্থে-__-[8019, 9681660. 101 006 00:95. 

৬£ প্রকাশন-স্ছেয়াখ্যয়ো- লিজের অভিগ্রাপ়-প্রকাঁশ (01501051078 

01365 10105126100 ) ও বিবাদে মধ্যস্থ নির্ণয় (৪০০০06126 23 00016 ) 

এই ছুই অর্থেস্থা ধাতু আত্মনেপদী হয় । যথা-_ 

অভিপ্রায় প্রকাশ- দময়ন্তী নলায় তিতে-_1090795900 8105 020 

8786]5 1০1 টব ৪19 00 01501936 1)611062126190, বিবাদে মধ্যস্থ নির্ণয়-_ 

ত্বয়ি তিষ্ঠতে বিবাদ2-- 196 01500160 0202009 00. 500 00] 060191313. 

১৫০ । উদ্বোহনুর্ধকর্্মপি_-উদ: + অনুর্ধকর্্মণি ( ন উদ্ধকর্্ম» অনুষ্ধকর্ণঃ 

তন্মিন্) উদ্ধকর্্ম (উত্থান 1151776 0: £৪০৮%৫ 8০) ভিন্ন অর্থে উৎ- 

পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা--যোগী মুক্তো উত্ভিষ্ঠতে € যোগী 

মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন )--70009 85০66০ 521:630]5 9901155 201 

881526102. “উত্থান” অর্থে পরন্মৈণদ হয়| যণ1--স আসনাৎ উত্তিষ্ঠাতি 
11555 0:01) 0015 562. 

1০6: চেষ্টা না এুঝাইলে উৎ-পূর্ধবক স্থা ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয় 
না; পরন্মৈপদই হয় । যথা--গ্রামাৎ শতম্ উত্তিতি (গ্রাম হইতে একশত 
টাকা উঠিয়া ছে)--13 00150 006০১ 87616811550. £1000 086 11886), 

এখানে শতম্ত এই কর্তৃপদ্দের কোন চেষ্টার পরিচয় নাই। 

১১। উপান্মন্ত্রকরণে (উপাৎ্+ মন্ত্রকরণে )--মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ববক পুজা 

(15151776105 0050279 06 012527 ) অর্থে উপ-পূর্বক স্থা ধাতু 

আত্মনেপর্দী হয় । বখা-_ব্রাঙ্গণঃ গায়ত্রা। স্র্ধযম্ উপতিষ্ঠতে-_[006 9800010 

ডা0151১10 006 500 ৮5 12010116 (58590. 

 প্রক্োগ যে কুর্যামুপতিষঠন্তে মনত্ৈঃ সন্ধযাত্রয়ং দ্বিজাঃ_-( ভটি)। 
| বালা িজজার গা (৫০০ 
ক্0:50510 ০6 4. 6০৭), সঙ্গতিকরণ (মিলন--27916106 ), মিত্রকরণ 
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(00815108 £16005510 160) এই সকল অর্থে, অথবা পদবা5গক শব্ধ কর্তী' 

হইলে উপ-পূর্ধবক স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয় । যথা__ 
(১) দেবপুজা_ বিপ্রঃ হূর্যাম উপতিষ্ঠতে-_-7006 টািগোঠাটাছ। ০] 

92105 0136 500-800, (২) জঙ্গতিকরণ--গঙ্গ! যমুনাম্ উপতিষ্ঠতে _ 
[05 08076500105 সা) 006 ৪0009. 1৩) মেত্রকরণ- সাধবঃ 

সাধুন্ উপতিঠস্তে--[152 01905 10910. 101600১1010 10) 056 01005. 

(৪8) পথবাচক কর্ত।অঃম্ পন্থাঃ উজ্জয়িনীম্ উপতিষ্টতে 70115 ৪৬ 

15805 ০০ [01195101. প্রয়োগ £-0১) শতমখমুপতন্থেপ্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্া 

(কু)। (২) অয়ে। বনদেবতা ইযং ফপকুস্থষপল্লবাঁর্ধোণ মাম্ উপতিঠতে (উ)। 

১৩। বা লিক্দায়াম্_লি্চ। (লাভের ইচ্ছা_-৪. 05176 10]: 

£817.) বুঝাঁইলে উপ-পূর্ববক স্থা ধাতু বিকল্পে আত্মনেপদী হয় । ভিক্ষুকঃ 

ধনিনঃ দ্বারম্ উপতিষ্টতি 0 উপতিষ্ঠতে--4৯ 66889 ৪16 ৪6 056 0001 

0158 10101. 02272 (91010 00606511601 2০0006 50236010108), 

১৪1১/ঘকর্ন্মকাচচ (অকর্ম্মকাৎ+চ)--উপ-পূর্ব্বক স্থ। ধাতু অকর্ম্মক 

হইলে আত্মনেপদী হয় । যথা-স ভোজনকালে উপদ্থিষ্ঠতে-76 15 

01:65017& 26 00০ 0110)01 0170০. সকর্মক হইলে পরস্মৈপঘী হয়। ছাত্রঃ 

শিক্ষকম্ উপতিষ্ঠাতি-_1189 5011421)0 ০07065 00 006 668.0182[. 

১৫7/আঙে। যম-হন:-যম্ (0০ 5699) ও হন্ (19101) ধাতু 
পরশ্মৈপদ্দী, কিন্ত অকন্মাক কিংবা স্বাঙ্গকর্মক হইলে 'মাঙ (আ) পূর্বক যম্ ও. 
হুন্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা-- 

অকর্মক- (১) শিশু: আহতে [076 ০1114 500055. (২) বুক্ষঃ 

আযচ্ছতে-[156 £56 50:6905. প্বাঙ্গ-কর্মাক-_-(২) স হস্তমু আধচ্ছতে__ 

[16 501:6845 08 1)18 ০0৮7. 1007305. (২) বুদ্ধঃ শ্বশিরঃ আহতে-_ 

[096 ০014 73912 50021553103 0৬70 172. কিন্ত নিজের অঙ্গবাচক শব্দ 

ভিন্ন অন্ত কিছু কর্ম হইলে আত্মনেপদ না হইয়া পরশ্রপদ হয়। . ষখাঁ_ 



168 54192, 00490 থা101ঘ 0 128 যথা, শশা 

€১) ভৃত্যঃ কৃপাৎ রজ্জুমূ 'আধচ্ছতি 0105 80:00 03115 2০ 6০ 7006 

000 0১০ ০11. (২) রাজা শক্রম আহস্তি-+[1)6 1516 50010651915 

216. 

১৬। উদ্্বিভ্যাং তপঃ ( অকন্মকাঙ স্বাঙ্গকন্মকাঁচ্চ)--তপ. (0০ 
9210, 6০ 169) ধাতু পরন্যৈপদশ, কিন্তু অকর্ম্মক কিংবা স্থাঙ্গকর্্নক 

(যেখানে কর্তার নিজের কোন অঙ্গবাচক শব্ধ কর্ম হয়) হইলে উদ ও বি- 
পূর্বক তপ. ধাতু আত্মনেপদী ভয়। যথ'! _- 

অকন্সাক--রবিং উত্তপতে ০0: বিতপতে--006 90 31317065, 

জাঙজজকর্মাক-_স শ্বপাদৌ উত্তপতে ০৫ বিভপতে--ন০ 21:05 1915 

০জাও 1685, নিগের অঙ্গ কর্খ না হইলে পরন্যৈপদী হয়। যথা ন্বর্ণকারঃ 
স্বর্ম্ উত্তপতি 9: বিতপতি--7106 501057770 15595 £01ণ. 

১৭। জমুদবাঙ ভ্যে। ঘমোহুগ্রচ্ছে__-(সম্_-উৎ্-আঁঙভ্যঃ__যগঃ_ 
আগ্রস্থে)। সম্, উৎ ও আঙ. পুর্বক ম্ ধাতু গ্রস্থবাচক শব্দ কর্ম না থাকিলে 

আত্মনেপদশি হয় । যথা-(১) -ক্ষত্রপালঃ ধান্তাঁনি সংযচ্ছতে--[1)০ (91:00 

£80215 08075. (২) ভূত্যঃ ভারম্ ভদ্যচ্ছতে--1[1১5 521:5816 11665 

পাট 026 1990. কোন গ্রন্থ কন্ম হইলে আত্মনেপদ ন| হইয়া পরন্রৈপৰ হয় । 

যথা__শিস্ত: বেদম্ উদ্যচ্ছতি-_[1১০ ৫1501016 195 10910 60 16210 0১০ 

৬০৫25. 
. 

১০। উপাঁদ্ যম: স্বকরণে_স্বকরণ (বিবাহ ) অর্থে উপ-পূর্ববক যম্ 

ধাতু আত্মনেপদী হয় । যথা--উপযচ্ছতে-_-2/1210159. 

(১) সকন্ঠাম্ উপযচ্ছতে-__]35 19810:163 ৪. £101. (২) রামঃ সীতাম্ 

উপযেমে--২8776, 10277150916. প্রয়োগ :- সীতাং হিত্বা দশমুখরি- 

পুর্েণিপষেমে বদন্যাম্_( বু )। 
[২০৮--্থকরণ শব্দের অর্থ ফেব ব্বাছ নয়। যে কোন বস্ত গ্রহণ 
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€ ৪০০৫০21০6 ) অর্থে উপ-পূর্ববক যম ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা-__শল্ত্রম 
[4 120615695 00০ ০2500. 

১৯+১)মোহুকর্্গমাদেং (সম: + অকর্গমাদেং )--€ক) গম্+ 
আদিল্গমাদি, গম্ প্রভৃতি অর্থাৎ (608০), খচ্ছ, (60 £০), বিদ্ৃ 
(00 1020 ), প্রচ্ছ, (00851), স্ব (60 18006 50030 ). খ (৮০ £০), ক্র 

(00 17676 )১ দশ (0০ ৪০০)--এই কয়টি ধাতু সম্ পূর্বক ও অকর্ণ্মক হইলে 
আত্মনেপদী হয় । যথ!--গম্-_-সঙ্গচ্ছতে--106০07065 610, 0151055১ খাচ্ছ 

সমুচ্ছতে--£50925 8002175. বিদ্__সংবিত্তে_1000জ8, 12005781565 প্রচ্ছ. 

সম্পুচ্ছতে-_8.5105, 17)51065) স্ব_সংস্যরতে-2081555  9001)0. খ_ 

সমুচ্ছতে- 5965, 26091095  আ- সংশৃণুতে 06855 115621056০5 দশ. 

সম্পশ্যতে--56০5) 68165 1500106 0.  (১) তব বচনং সঙ্গচ্ছতে--%০৪: 

ড/01:05 116 110. (৯) সাধুঃ সাধূনা সহ সঙ্গচ্ছতে--4৯ ৪০০৫ 00917. 01)1065 

16) ৪. £000. 1091.. প্রয়োগ :-হিতান ধঃ *সংশৃদুতে' স কিং গ্রভৃঃ- 

(কি)। 

কিন্তু উল্লিখিত ধাতু কয়টি সকর্্ক হইলে পরশ্যৈপদী' হয় । যথা-_- 
(১) রামঃ বন্ধুং সংগচ্ছটহ- [২9209 66০900095 001650 10] 1515 

£16750. (২) শিল্তঃ গুরো: শান্সং সংশুণোতি--70106 41501016 196275 

€0০ ১0256108, £0120 1015 10120০001:. 

২০। নি-সমুপবিভ্ঞ্যো। হবঃ--(নিঃ সম উপ-বিভ্যঃ_হ্বঃ )--হ্বে 
(69 ০৪11) ধাতু উভয়পদী, কিন্তু নি, সম উপ ও বি-পুর্ববক হেব ধাতু আত্ম- 
নেপনী হয়। যথা _নিহ্বয় তে--০2113, সংহয়তে--5998]১ উপহ্বয়তে-- 

101065 ) বিহ্বরতে--০8119 006, 50685. 

১৯ এর হ্ুত্রটি পাণিলির তিনটি শ্ত্রের সার--পাঁণিনির স্থত্র এই £--- 

(১) সমোগমুচ্ছিভযাম্। (২) বিদিগ্রচ্ছিষ্বরতীনামুপসংখ্যানম্। (১) অতি 
শ্রদৃশিভাশ্চেতি বক্তবাম্। 
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২২১ ডিন (স্পদ্ধয়াম্+ আঃ )- স্পর্ধা (বুদ্ধের জন্য 

আহ্বান-_01991161382 ) অর্থে আঙ পূর্বক হেব ধাতু আত্মনেপরী হয়। 

যথ1--মললঃ মন্মু আহ্বয়তে 006 25016 05911217665 21900061 

₹/650]6]. স্পর্দ। না বুঝাইলে পরন্ধৈপদ হয়। ষথা-পিা পুত্রম্ 
'আহ্বয়তি-- 19০ 9611০ 08115 1515 501. 

২২। বৃত্তি-সর্গ-ভায়নেষু ক্রমঃ_ক্রমূ (60 ৮৪1 0০559) ধাতু 
উভয়পদশ, কিন্তু বৃত্তি, অপ্রতিবন্ধ__-( 01205060654 00921553 ), সর্ণ 

(উৎসাহ-__-০0616% ) ও তায়ন ! বৃদ্ধি_-1)0:5296) ৫০৮610007৩6 ) 

বুঝাইলে ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদী হয় । যথ1--(১) বৃত্তি-তন্ত বুদ্ধি শাস্ত্রে 

ক্রমতে 71715 11005116006 11005 0 10020170076 (0 1010061562001106 

£55 57054785. (২) জর্গ_-শিষ্যঃ অধ্যয়নায় ক্রমতে--00০ 01501112 

51905575 60616 601 5003, (৩) তায়ন-_সাধুনাং জী; ক্রমতে --"159 

০৪10) 01 00০ £9০90 1007:69,99. 

২৩। উপ-পরাভাম্- ক্রম ধাতু উপ ও পরা! পূর্বক হইলেও এই 
সকল অর্থে (বৃত্তি, সর্গ ও তায়ন অর্থে) আত্মনেপদ্দী হয়। যথ?_ 

উপক্রমতে, পরাক্রমতে । 

(১) তন্য বুদ্ধিঃ শাস্ত্রেযু উপক্রমতে-_715 1062111667002 51017065100 

81)85095. (২) বীরঃ যুদ্ধায় পরা ক্রমতে--11)2 19৩৩ 19563 (15৩ 

€1%7 (৩) সাধুনাং শ্রীঃ উপক্রমতে--10501ৈ 06 006 10010650 

100759905. | 

২৪-জআঁঙ. উদগমনে--(জ্যোতিরুদ্গমন ইতি বাচ্যম্_ গ্রহ-নক্ষতাদি 

জ্যোতিঃপদার্থের উদ্ধগমন বুঝাইলে--০ 12010865 0578:0. 0087555 

0£ 0132 17101791165 51001) 25 01277605  8681:9 66০, ) আঙ, পূর্বক ক্রম্ 

ধাতু আতনেপদ্থা হয় । যখা--খশক্রমতে ববিঃ--7006 9৩ 11565. জ্যোতি: 

পদার্থ ভিন অন্ত পদার্থের উর্ধগমন বুঝাইলে পরদ্রৈপদী হয়। যথা__ 
আগক্রামতি ধুম$ হন্দ্য তলা--111)6 9030156 16959 2010 6136 60906. 
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২৫। বেং পাহিরণে _পদে-বিহরণ (ভ্রমণ, পা-ফেল। ) অরে বি- 
পূর্বক ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদী হয় । ষথা-_সাধু বিক্রমতে অশ্বঃ-_1]12০ 
10:52 0০965 ৯৩1]. পার্বিহরণ ভিন্ন অরে পরশ্মৈপদ হয় । যথা 

বিক্রমতি সন্ষি£--1000 10106 01105. 

২৬। প্রোপাভ্যাং পমর্থাভ্যাম._(্র+উপভ্যাঁং সমর্থাভ্যাম্)-_ 
আরম্ভ (82817,0178) অর্থে প্র ও উপ-পূর্বক ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদ্দী হয়। 

যথ।--বাঁলকঃ ভোক্ত,ং প্রক্রমতে ০: উপক্রমতে-_-")6 0০5 98175 €0 ৫৪. 

আরম্ত ভিন্ন অর্থে পরন্থপদী হয়। ষথা-_বামঃ নগরং প্রক্রামতি 
( গচ্ছতি )-2৪700 £995 60 06 ০. যদুঃ গ্রামম্ উপক্রামতি 

(আগচ্ছতি)--780৮. 5012055 $০ €০০ 11198. 

০৮০ বৈয়াকরণগণ বলেন--উপসর্গবিহীন ক্রম ধাতৃব উভয় পদ 
বিধান ২২ স্তরে “বৃত্তিপর্গ তায়নেমু ক্রমঃ” এই সকল অর্থ ভিন্ন অন্ত অর্থে 

বুঝিতে হইবে, এই সকল্গ অর্থে উপসর্গবিহীন ক্রম ধাতু কেবল আত্মনেপদ্ী 
হইবে। 

২৮। অপহ্চবে জ্ঞঃ-(6০ 0০) ধাতু পরন্মৈপদী, কিন্তু অপন্ব 
(অস্বীকার করা-:0০ 075 ) বুঝাইলে জ্ঞা-ধাতু আত্মনেপর্দী হয়। যথা 
ষছুঃ উন্তমর্ণন্ক শতম্ অপজানীতে--]800 62165 (৪. 026 ০06) 0126 

100170:60 100265 60 2 ০1:201601:. 

২৯। জংপ্রতিভ্ামলাখ্যণলে _সেম্-প্রতিভ্যাম1অনাধ্যানে)__-আ। 

+ধ্যে+ অনটু»আধ্যান, চিত্ত! বা স্মরণ ন আধ্যান ₹অনাধ্যান (অস্মরণ)। 
স্মরণ ভিন্ন অর্থে সম্ ও প্রাতি-পুর্ববক ড্ঞা-ধাতু আত্মনেপদী হয় । যথা_ 
(১) সশতং সংজানীতে--ন০ 90101 00 10000750 00963. 

(২) বাজ দব্রিদ্রেতাঃ শতং প্রতিজানীতে--10156 15106 010001525 01: 

0901: ৪. 1732006028665. চিন্ত। বা স্মরণ বুঝাইলে জ্ঞা-ধাতু পরশ্মৈপদী 

২৬। প্রোপাভ্যামারন্তে--সংক্ষিপসায । 

1]. 



16% 39] 0081950841710য 9 108378৭10 

হয় । যথা পুব্রঃ মাঁতরং (০ মাতৃঃ ) -সংআনাতি--1006 302) 35 

1017)01011961116 1715 121001061.. 

৩০। তাবাদ ৫: তুদাদিগণীয় গ. ধাতু (60 96০07, 00 ৪৪110) 

পরস্মৈপদী, কিন্তু অব-পূর্বক গ্ ধাতু 'আাজ্মনেপদ্ী হয়। যথা _বিপ্রঃ 

মিষ্টাম্ অবগিরতে--7016 73121)701 5৪1109 5৬760206265. 

৩১। জম: প্রতিজ্ঞানে- প্রতিজ্ঞা (0:070156 ) অর্থে সম্ পূর্বক 

তুদাদিগণীয় গং ধাতু '্সাত্মনেপদী হয়। যখাশতং সংগিরতে--76 
0:01771525 & 100100062৭ 10665. 

৩২। উদ্দশ্চরঃ সকর্মাকাৎ--( উদ: চরঃ )-চরু (0০ ৪11) 

ধাতু পরশ্মৈপদী, কিন্তু সকর্্মক উৎ-পূর্বক চর. ধাতু আত্মনেপদী হয়। 
যথ'_-শিশ্বুঃ গুধ্রবচনম্ উচ্চরতে--শিষ্ব গুরুর আদেশ লজ্বন করিতেছে) 
10০ 01551191৩ 00175৫-53588 1০ 00107000001 1015 টোত০০6, 

অকর্শ্ক হইলে আম্মনেপদীশ হয় না । যণ্ী-উচ্চরতি ধূমঃ+- 9:01 

71565 111, 

৩৩ । সমস্তভীয়াযুক্তাৎ_ (সম? +ত তীয়াযুক্রাৎ )_তৃতীযান্ত পদের 
যোগে সম্-পূর্বাক চত্গু ধাতু মাত্মনেপদী হয । বর্থা--অশ্বেন সঞ্চরতে 

ব্রাজা--1156 01106101065 0.7 10 ১0১ 012010, 

ব০০- বেয়াকরণের বলেন ধে, এগ্ানে করণে তৃতীযার গ্রহণ । সভার্থ 

প্রভৃত্িতিতে তৃতীয়া ভইলে হইবে না। য” (১) পিতা পুত্রেণ সঞ্চরতি 

(পুত্রেণ_-সহ্ার্থে ওয়া )। (২) পুণোন সঞ্চরতি (পুণোন_হেতো ৩য়া |) 
৩৪। জ্ঞাশ্র-স্বদৃশাং পনঃ-সনন্ত জ্ঞা শ্রু সম ও দৃশ, ধাতু 

আত্মনেপদী হয় । ষথা-জিজ্ঞাসতে--ড/151505 00 10095, শুশ্রষতে-__ 

15185 60 36৮০১ জুন্মূ্বতে- 15125 6০ 16106201৩75 দিৃক্ষতে-_ 

7 151025 00 526. 

(১) শিল্কঃ ধর্মং জিজ্ঞাসতে-[1)6 01561015 15159860170 



& 015 78704 168 

16118100. (২) পুত্রঃ পিতরং গশুশষতে--01)6 5010 52565 1015 80156. 

(৩) স নং আুম্মর্যতে--76 19023 00 12056196 06 1086 0১175. 

(8) শিশুঃ চত্দ্রং দিদৃক্ষতে--1)6 ০1১110 ড/151599 60 566. 136 120002. 

প্রয়োগ £_ শুজযস্' গুরন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপতীজনে- শৈ)। 

(ক) নানোজ্্কঃ (ন+মলো 1+জ্ঞঃ)-অনু পূর্বক জ্ঞা ধাতু সনন্ত 
হইলে আত্মনেপদী হয় না। যথা--অনুজিজ্ঞাসতি-_-67001:05 21001. 

(খ) প্রত্যাউ ভ্যাং শ্রবঃ (প্রতি + আঙভ্যাম্)--প্রতিঃ অথবা আছ, 

পূর্বক শ্রু ধাত সনস্ত হইলে আঁত্মনেপদী হয় না। যথাঁ_ 

গ্রতিশুশ্রযতি। আশুশষা তি 01:01071569 61565 01. 

৩৫। ঝিয়তেলুুঙলিডোশ্চ (অিয়্তেঃ+লুঙ লিডো১+চ )--লট, 

জেট, লও, লিও লু, এবং আগঞলিউ, বিভক্তি পরে থাকিলে মু ধাতু 

'আত্মনেপদী ভয় । যথা. 

লট্- 'অখতে, লোট-_অিষতাম্ঃ লঙ.আত্য়ত। লিউ ত্রিয়েত। লু. 

অমৃত আনশিউ_মৃষাই | শুায়োশীিক্চায়স্তে চ মদবিধাঃ ক্ষু দ্রজন্ব- 

(ভি)। এতভ্িগ স্থলে যুব? প্রশ্যৈণনী ভয় । যথ:-লিট ামমার- লুট ৮ 
মন্তা, ল ট---মরিস্যতি, লএ৪--সমশিস্যৎ | 

(১) রাজ! দশরথঃ পভ্রবচ্ইিদতশোকেন মমার । (২) সর্বে জ্তবে। 

মরিদ্যন্তি | 

৩৬ । ভুজোহুনবনে (ভূঙ্গঃ+ অনধনে )--অব+অনট,-অবনঃ ৭ 

আবনল অনবন, রক্ষা! ভিন্ন অর্থাৎ খাওয়া বা ভোগ কর] (006৪0 01 09 

82105 ) অথে ভু ধাতু আন্মনেপরী হয। (১) বানরঃ পক্কানি ফলালি 

ভুঙক্তে-_-[ 10৩ 1032016০705 11002 1101165. (২) বাজা মেদিনীং বুজে. 

06 10176 6010952000০ ০০10). 

কিন্ত রক্ষা অর্থে পরশ্মৈপদ হয়। যথা_রাজ। মহীং ভূনক্ি-_.09৫ 
1776 01066065006 68100, 
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1০৮-_তুদাদ্িগণী য় ভূজ. ধাতু দ্মাত্মনেপনী হয় না। 
সংভূজতি বগম 19 1010105 00০ ০10. 

৩৭। প্রোপাভ্যাং যুজেরবজ্ঞপান্ত্রেফু (প্র+উপাভ্যাং যুজে১+ 
অধজ্ঞ-পাত্রেষু )-( শ্বরাগ্বন্তোপসর্গাদিতি বক্তবাম্) ঘজ্ঞপাত্রের প্রয়োগ ভিঙ্গ 
অন্য অর্থে (6০606 আঅ16 16661610006 €0 52010150181 ড555615) শ্বরাছি 

ও স্বরাস্ত উপসর্গের ( অর্থাৎ কেবল সম্, নিয় ও দুয়ু ভিন্ন অন্য উপসর্গের ) 

পরস্থিত যুজ. ধাতু আত্মনেপদী হয় । ঘখ।--প্রধুঙক্তে; নিধুওক্তে, উদ্বুঙক্তে | 

(১) প্রতুঃ ভূত্যং কর্্মণি নিযুঙউক্তে [02 10383667 6001055 0১০ 5080 

10 ০]. (২) বুদ্ধায় উদ্বুঙক্তে বীর :--170৩ 12:0 016055 191057611 

107 09০ 21, 

প্রয়োগ £ -অরণ্যযানে স্ুকরে পিতা মাং প্রাধুঙ্ক্ত (পিত। দশরথ 

আমাকে সহজসাধ্য বনগমনে নিযুক্ত করিয়াছেন । )--( ভটি )। 

ষজ্ঞপাত্রের প্রয়োগে যুজ. ধাতু পরন্রৈপদী হয়। যথা-_স যজপান্রং 
প্রযুনক্তি--[72 20091055 & 52001110191 69561. 

৩৮। ম্বরিতগ্িঃতঃ কঞ্জভি প্রায়ে ক্রিয়াফলে--যদি কর্ত| স্বং 
ক্রিয়ার ফলভাগী হয় (16 009 2521)0 96000910005 00৩ 20 101: 0875 

0স্যা 9238616) তাহ! হইলেও স্বরিত প্রিত, ধাতু (সাধারণতঃ উভন্ব- 

পদ ধাতু) কেবল আত্মনেপদী হয় । যথা বি প্রঃ যজতে--196 718100010 

58017106501: 1015 0%/1) 06728616. কর্ত। হ্বয়ং ক্রিয়ার ফলভাগী না হইলে 
পরন্মৈপদ্দী হয় । পুরোহিতঃ যঙ্জতি --11)6 01156 58010161095 (101 0০ 

0570610160৫ 50206 00561: 0615005. ) 

৩৯। শপ উপালস্তে--উপালস্ত (শপখ) অর্থে শপ. ধাতু আত্মনেপদী 

কয়। যথা-রষ্তায় শপতে. গোগী-গোগী কষ্ধের অঙ্গ স্পর্শ করিয়। শপথ 

করিতেছে। 

৪০। ভাব-কর্্ণোঃ--ভাববাচ্যে ও কর্ণাবাচা সকল খথাুরষ 
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আত্মনেপদ হয়। যথা, ভাববাচ্যে-_শিশুনা রুগ্ভতে--[1)6 ০5310 15 

05176. কর্মবাচ্যে- ময়] চন্দ্র: দৃশ্তাতে--0056 10002 5 96108 5621% 

০5 20০. 

৪১। কর্মবাচোর মত কর্স-করতৃবাচ্যেও আত্মনেপদ হয়। যথা-- 

(১) ওদনং পচাযতে--116 1106 15 06155 0091560 16561. (২) ভিছ্যতে 

কাঠম্-_ 706 01106115 6108 50116 15611. 

অতিরিক্ত 

৪২। পান্ধনাবক্ষেপণ-লেবন-পাঁহলিক্য-প্রতিবত্ব-প্রকথনোপ- 
€ঝাগেষ, কু: গন্ধন (হিংসা), অবক্ষেপণ ( ভৎ্সন ), সেবন ( সেবা), 

সাহসিক) ( সহসা প্রবর্তন ), প্রতিষত্ব (সংস্কার), প্রকথন (বল! ), 

উপযোগ (ধন্মার্থ দ্রব্যাদি ত্যাগ)--এই সকল অথে ক ধাতু আত্মনেপদী 

হয়) খা হিংসা রাজ! শত্রম্ উতৎ্কুরুতে (রাজ! শত্রুর প্রতি হিংসা 
কাশ করিতেছেন)। জেবা শিল্তঃ গুরুম উপকুরুতে ( শিল্ক গুরুর সেবা 

করিতেছে )। সাহুনিকতা-_চৌরঃ পরধনং প্রকুরুতে (চোর সাহস-পুর্ধবক 
পরের অথ চুরি করিতেছে )। সংক্কার-_রজক: পটস্য উপকুরুতে 

(ব্বজজক বস্ত্রের বর্ণ পরিবর্তন করিতেছে ]। বলা_ শিল্কঃ পদ্যানি প্রকুরুতে 

(শিস্ত পছ্যগুলি আবৃত্তি করিতেছে )। ধর্মার্থ ত্যাশী- রাজা শতং 

গ্রকুরুতে (রাজ! ধর্্মার্থ একশত টাকা বায় করিতেছেন )। 

৪৩ অথেঃ গ্রহসনে-গ্রহসন (ক্ষমা বা 'অভিভব-_10815126 

0: 0%০1:0০৬7 61118 ) এই অর্থে অধি-পূর্ববক কু ধাতু আত্মনেপাঁি হয়। 

খা, ক্ষম]-রাজা শক্রুমূ অধিকুরুতে (রাজা শক্রুর প্রতি ক্ষম! প্রদর্শন 
করিতেছেন )। অভিভব--সবলঃ দুর্বলম্ অধিকুরুতে ( সবল ুর্বালকে 

পরাভূত করিতেছে )। 
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8৪। বেঃ শব্বকর্মণঃ-_শবদ কর্ম হইলে বি-পূর্বক কৃ-ধাতুর আত্ম- 
নেপদ হয়। যথা-_জস্ব,কঃ ত্বরান্ বিকুরুতে (শৃগাল শব্দ করিতেছে )। 

শব্বকর্ম্ম ন। হইলে পরন্রৈপদ হয়। যথা-চিত্বং বিকরোতি ক্রোধ: | 

8৫। অকর্্পকাচ্চ--অকর্্মক বি-পূর্ববক ক ধাতু আত্মনেপদী হয়। ষত্থাঁ-_ 
ছাত্রাঃ বিকুর্বতে-_-1১০ 90106 05 2০ 2: ০11]. 

৪৬। সলম্মাননোতসঞ্জনীচারধ্য করণ-ভ্ান-ভূতি-বিগণন-ব্যয়েফু 
জিয়ঃ--€১) সম্মানন ( সম্মান--10030117)5 ), (৯) উৎসঞগ্জন (উতক্ষেপণ-_ 

016608 ০: 019106 9০/১ (৩) আচাধ্যকরণ (বেদগ্রহণার্থ আচার্ধ্য 

অীপে নয়ন--17016196106 1000 58015011655 ), 18) জ্ঞান (01:0৮:08 

আর 21015107686 2 001851831012), (৫) ভূতি ( বেতন --210010517 

আঃ ডা565)) (৬) বিগণন (খণাদির পরিশোধ -- 69570609061, 

883০9, 26০. ), (৭) বায় (50615017501: 800151776 €০ ৫০০৩৭ 09০) 

এই সকল অর্থে কর্ত। ক্রিয়ার ফলভাগী না হইলেও নী ধাতু আত্মনেপর্দী 
কয়। যথা--(১) সম্মানন--শিক্ষকঃ শিল্তং শানু ন়তে 15 €6801867 

202156 1013 01150101622 0০01206০0৫6 ড0019:0017 05 06900105 1010 

286 91585695. (২) উৎসঞ্জন--স দণ্ডম্ উন্নয়তে 176 11665 ৪০ 0086 

৪81০]. (৩) আচার্যযকরণ-_গুরুঃ শিস্ঠমূ উপনয়তে-__[1০ 0:০০619601 

505 1719 01501016 160 00০ 19015 02690. (5) জ্ঞান--স তত্বং নরতে 

রত ঢা €)6 (00. (৫) ভূৃতি--গ্রভূতভ্ত্যম্ উপনয়তে--[196 

20890217 50100063 1015 561591)6 আঃ) আ৪5০5. (৩) বিগণন--স করং 

বিনয়তে--7০ 2858 096 9. (৭) বায়--রাজ। ধনং বিনয়তে-- 10৩ 

806 ৪0059 1819 7০216] 101: £০9০0 001:00925. 

৪৭। কর্তৃন্ছে চাশরীরে কর্্াণি--কর্মণ কর্তাতে অবস্থিত এবং 
অশরীরী (অবয়বহীন-4৫ 01০০6 ৮105006 2, 695 1.5, 1306 ০০/80:66 

৮ ১6055০:) হইলে বি-পূর্বক নী ধাতু আত্মনেপর্দী হয় । 
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ধীরঃ ক্রোধং বিনয়তে--[01)0 57156. 10010 16508109185 21166, 

এখানে কর্ম ক্রোধম্; কর্তা ধীর:ঃ ক্রোধ সেই ধীরেতেই আছে বলিয়া 

[কর্তৃ্ব এবং ক্রোধের কোনরূপ অবয়ব না থাকায় অশরীরী, এইজন্য 
“বিনয়তে” এখানে আত্মনেপদ্র হইল | কর্ম যদি কর্তাতে অবস্থিত ন! হয় 
তবে আত্মনেপদ £য় নাঁ। ষথা_পিত। পুত্রন্ত ক্রোধং বিনয়তি--0০ 

99016] 0901695 6106 21760 06 1১19 500, এখানে কর্ম ক্রোধ, কর্তী 

পিভাতে অবস্থিত নর বলিয়া আত্মনেপদ হইল না। 

৪৮1 ভাসনোপদস্তাষাজ্ঞান-যত বিমত্যুপমন্ত্রণেষু বদঃ__-বদ্ 

(60 5068) ধাতু পরট্মৈণদী ; কিন্তু নিম্নলিখিত অর্থে আত্মনেপ্দী হয়। 
যথ]-_ 

(১) ভান ( পারদশি তা-গ্রদর্শন) - শি্কঃ শান্ত্রেু দতে-__শিল্ত শাক 

পারদশিত! দেখাইতেছে। (২) উপসম্ভাব! (সাত্বনা )-_ প্রতুঃ ভূত্যান্ 

উপবদতে-_ প্রভু ভূ্যদ্দিগকে সাত্বনা দিতেছেন (৩) জ্ঞান--দার্শনিকঃ 

দর্শনেষু বঘতে-_দার্শনিক দর্শনশান্ত্রে জ্ঞান বিস্তার করিতেছেন । (৪) বত 
_রুষকঃ ক্ষেত্রে বদতে--কুষক ক্ষেত্রকর্ণের জন্য যতব করিতেছে । (৫) 

বিমতি (বিবাদ )--কুষকাঃ ক্ষেত্রে বিবদন্তে-কৃষকগণ মাঠে বিবাদ 
করিতেছে । (৬) উপমন্ত্রণ (প্রার্থনা )-দরিদ্রঃ রাজানম্ উপবদতে-_ 
দরিদ্রঃ রাজার নিকট প্রার্থন' করিতেছে । 

বি--বদ+শীনচ,-বিবদমানঃ | এবং বিবদমানৌ দ্বৌ অপি রাজকুলং 
গতো (প)। 

৪৮। ব্যক্তবাচাং জমুচ্চারণে-অনেকগুলি লোক একসঙ্গে সুম্পষ্ট 
কথ। বলিতেছে--এরপ অর্থে বদ ধাতুর আত্মনেপদ হয়। যথা--সংবদস্তে 
ব্রাহ্মণাঃ _ব্রঙ্ষণেরা একসঙ্গে পরম্পর কথা বলিতেছেন । মন্বগ্তাদির সুম্পষ্ট 
কথ] না বুঝাইলে আত্মনেপদ হয় না। যথ।-_সংপ্রবদস্তি খগা$--1:০ 
01105 ৪1:6 01010175. 

৪৯। অনোরকর্মকাৎথ (অনোঃ+ অকর্ম্মকাৎ )__অনু-পূর্বক বদ্ 

ধাতু অকর্াক হইলে আত্মনেপদী হয়। যথা--কঞ্খঃ রামস্য অন্থবদতে--রাম 
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যেরূপ বলিতেছে, কষও সেইরূপ বলিতেছে। সকর্ক হইলে পরশ্মৈপদ 
হয়। যথা-_ রাম: কৃষ্তম্ অনুবদতি | 

৫০। বিভা! বিপ্রলাপে -বিগ্রলাপ ( তর্ক কর1) বুঝাইলে বি+ প্র- 
পূর্বক বদ্ ধাতু বিকল্পে আত্মনেপদী হয় । যথা--২বছ্যাঁঃ বিপ্রবনস্তি ০: 

বিগ্রবদস্তে--চিকিৎসকের। রোগের বিষয় লয় পরস্পর তর্ক করিতেছেন । 

৫১। আশা অর্থে আ-পূর্বক শন্স ধাতুর আত্মনেপদ হয় । যথা-- 

তদা নাশংসে (ন+আংশসে ) বিজয়ায় সঙ্ীয় (ম _হে সঞ্জয়! তখন 

আমি বিজয়ের আশ] ত্যাগ করিয়াছি । 

৫২। অন্ুপনর্গাজ জ্ঞঃ--উপদর্গ না থাকিলে এবং ক্রিয়ার 
ফলভাগী হইলে জ্ঞা ধাতু আস্মনেপদীশ হয়। যথ|--জানে তপসে! বীর্ধ্যম্ 
(শ)--] 2০৬ 6১6 00৬৫1 0£ 0619009, 

চু61:0185 38 

1,71701551066 67210 19012577751 :-- 

&, রাম রাবণকে বুদ্ধে পরাঞ্জিত করিয়াছিলেন । আমি ধর্দমসন্বন্ধে 
জানিতে ইচ্ছা করিতেছি । রামচন্দ্র জনকের কন্তা সীতাদ্বেীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । বুদ্ধ লোকটির তিন পুত্র পরস্পর |াববাদ করে। তিনি 
দুষ্ট লোকের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া? থাকেন । 

93. 1.6 010. 1021 2005160 (নি + বিশ, ) 1519 1)00052 2.6 

1০০01-561161 11] 5০1] (বিক্রী ) 006 010. 700015. 3. 0২810901)819018 

57০5৫ (গ্র+স্থা) 00 61)6 101556 9100 9165, 210 19155100092. 4, 206 

[88621 2701055 (নি + যুজ.) 1915 92152120510 ৪, 98০০৫ ০6 চ010, 5. 
[ঢা 006 15010106056 03181300105 215 70151100108 (উপ +স্থা) ৮৮০ 

€০৫8. 6. [39108 10900160 (উপ +যম্) 9109, (0০ 08081561০0৫ 06 

1116 780178108. 71102 1110 20069151000 002 00%% 21788170618 

(পুশ্পোষ্ঠান'কী )। 8. 7196 08708585 (পাগুবাঃ ) ৫6658660. 16 
148015555 ( কৌরবান্) 12 00০ 25966165 ০6 7201:6085176162, 

£" 1086661801669/) 09/67667% 866 198100978 ১ 

(১) সঞ্চরতি &4 পঞ্চরতে [ (২) ভূঙ.ক্তে 994 ভুনক্তি (৩) উদ্ভিটাতি 
89৫ উদ্ভিতে। (৪) আদতে 200 'আদদাতি (8) লঙ্গচ্ছতে ৪4 
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সক্চ্ছতি । (৬) আহ্বয়তে 8) আহ্বয়তি। (৭) সংজানীতে 90৫ 

সংজানাতি । (৮) সংক্রীড়তে 29৫ সংক্রীড়তি । (৯) আক্রমতে 812 

আক্রামতি । (১০) যজতে 2790 যজতি । 

৪. 00711606186 10110208780 36726672063, 0$%2780 16050728 : 

(১) মম মিৰং আদনাঙ উত্ভিষ্টতে । (২) সমরে বীরাঃ বীরান্ 

আহ্বায়তি । (৩) জন্ধ্যাকালে সর্বাণি সৈন্তানি শিবিরে নিবিশস্তি । 

(৪) প্রাতঃ বিহগাঃ বৃক্ষেষু সংক্রীড়ন্তে । (৫) ভীষণঃ বাসর: মুখং ব্যাদ্ঘত্তে। 
(৬) ভূপতিঃ নল: দময়ন্তীম্ উপাযচ্ছৎ। (৭) বানরঃ পকুফলানি ভুনক্তি। 
(৮) মুনিঃ প্রীতঃ সন্ আশ্রমং প্রতস্থৌ । 

1. ৬৬159) 009 (০ 10065 যম্ 800 জি 02০ 1) আত্মনেপদ? 

(6, 0. 1928) 

2. 9180৯ 106 056 ০৫ রম্ 2) পরস্বৈপদ ০৫ স্থা ঠ।॥ আত্মনেপদ্দ 10 

51001 521066002. (0. 0. 1930) 

9. ঢ0োরা0 2 52100091202 0 51807 026 7356 0 190 ক্রুম্ 21) 

“পরশ্যৈপদ' 10 096 9০61৮ 9০1০6. (0 00. 1931) 

4, ঢান06 52100610065 00 1118500600০ 052 01 006 1০90৮ যদ্ 

8৪ আত্মনেপদী (0 0. 1940) 

5, 18702 521)02565 00 11101500206 015৩ 956 ০0 ক্রম্ 05০০৫ 

৮5 আঙ 8170 বদ্ 015০০0601১5 সম্ 10 আত্নেপদ (10 00০ 200৬৩ ), 

10০ 0. 1941) 
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বাচ্য---৬ 0106 

[06000601028 

১। ইংরেক্্ীতে বাচ্য (০0102) ছুই প্রকার, /১০০৬০ ৬০৫০৪ 

কর্তবাচা ও 17853156 ড০:০০-_কন্দ্রবাচ্য। ইংরাজীতে [109181056- 

ড০:৮-এর (অকর্ম্মক ধাতুর) 2855152 ৬০1০০ হয় না, সংস্কৃতে 1121516ঘ6 

ও [11708151052 এই' ছুই প্রকার ৬০:৮১-এরই 85512 ৬০1০০ হয় । 

[07080516152 ৬ড61০-এর 70955155 ৬০1০০কে সংস্কৃতে কর্মাবাচ্য বলে 

এবং 85161562 ৬6০:০-এর 028581৬5 ৬০1০৫কে সংস্কতে ভাববাচ? 

(1170061:597081 08381৮2 ৬০০০) বনে । 

২। বচ.ধাতুর অর্থ বল, বচ.+ণ)ৎ-বাচ্য--বক্তবা, যেখানে যেটি 
প্রধান ব্যক্তবা, সেখানে সেইটিই বাঁচ), যেখানে কর্তার বিষয় প্রধানভাবে 

বক্তব্য, সেখানে কর্তৃবচ্য, যেখানে কর্ধপদটি প্রধান বক্তবা, সেখানে 
কর্মবাচ্য । ভাব পদের অর্থ ক্রিয়! যেখানে ক্রিয়াপদটি প্রধান বক্তবা,, 

সেখানে ছাববাচ্য ।' প্রধানত: কর্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়। লইয়াই বাকা), সুতরাং 
সংস্কতে বাচ্য প্রধানত: তিনটি । (১) কর্তৃবাচ্য, (২) কর্দবাচ্য ও (৩) 
ভাববাচ্য ৷ 

ইহা ছাঁড়া কর্্ম-কর্তৃবাচ্য নামে আর একটি বাচ্য আছে, তাহার, 
প্রয়োগও সংস্কত সাহিত্যারদিতে দেখা যায় 

(১) ব্যাখঃ মুগান হস্তি ( কর্তৃবাচ্য ), (২) ব্যাধেন মৃগাঃ হস্তত্তে কে্াাচ) 

প্রথম বাকের অর্থ-_ব্যাধ মৃগশ্চলিকে বধ করিতেছে । দ্বিতীয় বাকোর 

অর্থ--মুগগুলি ব্যাধ-কর্তৃক হত হইতেছে। 
বাক্য ছুইটির মুল অর্থ একই, কিন্তু ভাব-প্রকাশের ভঙ্গী বিভিন্ন । 

প্রথম বাক্যে “ব্যাধঃ, কর্তুপদ ও বাক্যের উদ্দেশ্য । ব্যাধ কি' 

করিতেছে ?-_মৃগান্ হস্তি-_মৃগগুলিকে মারিতেছে, এখানে কর্তাই প্রধান” 
ক্রিয়াপদদ কর্তার অধ্ধীন, অতএব কর্তৃবীচয। 
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দ্বিতীয় বাক্যে মুগগুলি হত হইতেছে, এখানে কর্মই প্রধান বক্তব্য 

ক্রিয়্াপদ্দ কর্মের অধাঁন, কন্ম “মুগাঃ+ বহুবচনাস্ত, প্রথম পুরুষ; ক্রিয়াপদও 

প্রথম পুরুষের বহুবচনান্ত হইয়াছে, অতএব কর্ম্মবাচ্য। 

কর্তৃবাচোর বাক্যে কর্মপদ থাকিলে তাহাকে কর্মববাচ্যে পরিবর্তন 
করা চলে । আবার কর্মবাচ্যের বাকাকে কতৃবাচ্যে পরিবর্তন কবা 
চলে । যেমন-_ 

(১) মুনিভিঃ বেদাঃ পঠস্তে ( কর্াবাচা ), (২) মুলয়ঃ বেদান পঠস্তি 
( কর্তবাচয । ) 

যেখানে ভাব অর্থাৎ ক্রিয়াই প্রধান বক্তবা, সেখঃনে ভা'বাচ্য (0002]- 
50788] 198,551৮6 ৬০106 হয় । যেমন-- 

€১) বালকাঃ রুদস্তি কেতৃবাচ্য), (২) বালকৈ+ রুছ্ধতে ( ভাববাচা )। 

ভাববাচো কর্তী যে কোন পুরুষের বা যে কোন বচনের হউক না কেন 
ক্রিয়াটি সর্ব প্রথম পুরুষের একবচনাস্ত হইবে । 

ভাববাঁচোর বাক্যে কর্ম থাকে না, সাধারণতঃ অকন্মক ধাতু লইয়! ষে 
সকল বাক্য গঠিত হয়, সেইগুলিকে কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে আনা 

যায়। অবশ্য সকর্্মক ধাতু লইয়। বাক্য গঠন করিবার সনব যদি করের 
উল্লেখ ন! করা যায়, তবে সেগুলিও ভাববাচ্যে পরিবপ্তিত হইবে । যেমন -- 

(১ অতিথিঃভূঙ্ক্কে (কর্তৃবাচ্য), (২) অঠিথিনাতুক্জ্যয*ঠ (ভাববাচ্য)। 

উপরের উদ্বাহরণে “ভূজ+ ধাতু সকন্মক, কিন্তু কর্তৃবাঁচ্যের বাক্যে কর্মের 
উল্লেখ নাই বলিয়া ভাববাচ্যে পরিবর্তন কর! হইল । কর্তবাচোর বাঁকাকে 

যেমন ভাববাঁচ্যে পরিবন্তিত করা চলে, সেইর্ধপ ভাববাচ্যের বাক)কেও, 
কর্তৃবাচ্যে পরিবত্তিত কর যায়। যেমন-_ 

(১) শিগুভিঃ ক্রীড়্যতে ( ভাববাচ্য ) শিশবঃ ক্রীড়স্তি (কর্তৃবাচ্য )। 

ক্রিয়া সকর্শক হইলে কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্পবাচ্যে এবং ক্রিয়া 
অকর্্মক হইলে কর্ত্বাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবন্তিত কর! যায় ॥ 
কর্বাচ]য ও ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তবাচ্যে পরিবন্তিত করা বায়। 

এই অধ্যায়ে বাচ্যের বিষয় বিস্তৃতভাঁবে আলোচনা করা হইবে। 
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কর্তৃবাচ্য-_-2১০%৪ ৬০০৪ 

১। কর্তৃবাগ্য-প্রয়োগে তু প্রথমাকর্তৃকারকে . 

দ্বিতীয়ান্তং তবেৎ কর্্মকত্র ধীনং ক্রিয়াপদম্ ॥ 

কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথম! বিভক্তি ও কর্্মকারকে দ্বিতীয়! বিভক্তি 

হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অধীন হইয়া থাকে (অর্থাৎ কর্তায় ষে বচন, যে 
পুরুষ, ক্রিয়া সেই বচন সেই পুরুষ হইয়া! থাকে )। 

[8:81021)125 

প্রথম পুরুষ মপ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
একবচন বালক চন্দ্রং পশ্যতি ত্বং চন্দ্রং পশ্টসি অহং চন্দ্রং পশ্তামি 

দ্বিচন বাঁলকো চন্ত্রং পশ্যতঃ যুবাং চন্ত্রং পশ্তথঃ আবাং চন্ত্রং পশ্তাবঃ 

বহুবচন বাঁলকাঃ চন্দ্রং পশ্ঠস্তি যুযং চন্দ্রং পশ্যথ বয়ং চন্দ্রং পশ্যামিঃ 

কন্মাবাচ্য-_-8551০ ০1০৪ 

২। কর্মবাচ্য-প্রয়োগে তু তৃতীয়া কর্তৃকারকে । 

প্রথমান্তং ভবেৎ কর্ম কর্মাধীনং ক্রিয়াপদম্ ॥ 
কর্ত্মবাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয় বিভক্তি ও কর্্মকারকে প্রথমা বিভক্তি 

এবং ক্রিয়াপদ্ কর্মের অধীন হইয়া থকে (অর্থাৎ কর্মে যে পুরুষ যে বচন 
ক্রিয়ায়ও সেই পুরুষ, সেই বচন হয় )। 

[6 089169 

কর্তৃবাচ্য কর্ম কল্মবাচয 
ছাত্রঃ গ্রন্থৎ পঠতি (প্রথম পুরুষ, একবচন ) ছাত্রেন গ্রন্থঃ পঠ্যতে 

ছাত্র: গ্ন্থান্ পঠতি (প্রথম পুরুষ, বছবচন ) ছাত্রেন গ্রন্থাঃ পঠ্যস্তে 
রামঃ যুবাং পশ্যতি (মধ্যম পুরুষ, দ্বিবচন ) রাঁমেন যুবাং দৃষশ্টেথে 

লঃ নাং বদতি ( উত্তম পুরুষ, একবচন) তেন অহমৃউদ্বে 
সঃ অন্মানবদতি (উত্তম পুরুষ, বহুবচন ) তেন বযম্ উদ্বামকে 



[04521880187 749 01078 179 

র্টব্য ৪ কর্তৃবাচ্যে পরশ্মৈপদী ধাতুর উত্তর পরশ্মৈপদ, আত্মনেপদ্দী ধাতুর 
উত্তর আত্মনেগদ এবং উভয়পদশী ধাতুর উত্তর পরন্মৈপ ও আত্মনেপদ 
উভয়ই হুইয়! থাকে । 

ভাববাচ্য--07706150179] 79585156 ০1০6 

৩। ভাবে কর্তস্তৃতীয় স্তাৎ কর্্মাভাঁবশ্চ সর্বদা । 
প্রথমপুরুষ্ৈক বচনাস্তং ক্রিয়াপদম্ ॥ 

ভাববাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীষু! বিভক্তি হয়, কর্ণ থাকে ন1 এবং ক্রিয়াপদ 
সর্ববদ! গ্রথম পুরুষের একবচনাস্ত (কৃদন্ত ক্রিয়া! হইলে ক্লীবলিজ ) হইয়। 
থাকে । 

চ২:8099199 

কল্সবাচ্য ভাববাচ্য 
(১) শিগুঃ রোদিতি শিশুন! রদ্যতে 

(২) বৃষ্টি: ভবতি যা ভূয়তে 
(৩) বয়ং তিষ্ঠামঃ অশস্মাভিঃ স্থীয়তে 

(8) রাজা চিবং জীবতু রাজ্ঞা চিরং জীব্যতাম্। 

৪। ভাবে কর্মণি বাচ্যে চ সদ। স্দাত্মনেপদম্ 

লড়াদিযু চতুর্ঘেব যকরম্তাগমো! ভবেৎ ॥ 
কর্মশবাচ্যে ও ভাববাচো সর্বদা আত্মনেপদ হয় এবং লট, লোট.। লঙ. 

ও লিঙে (বিধিলিঙে ) মূল ধাতুর পর “য' আগম হইয়া থাকে । 
জট -+১ম পু, ১ বশ দৃশ্ততে, স্থাঁস্থীয়তে, পা--পীয়তে | 

লোট.-_দৃশ.দৃশ্ততাম্, স্থান্থীয়তাম্, পঁপীরভাম্, জঙ দশ 
অনৃস্তত, স্থা--অস্থীয়ত, প।ঘপীয়ত। লিউ._দৃশ.ছৃশ্তেত, স্থা--স্থীয়েত 

পা_পীয়েত। 

৫1 লট, লোট,, লঙ. ও লিও ভিন্ন বিভক্তিতে (লিট, লুট, লঙ.. 
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প্রভৃতিতে ) কর্শাবাঁচো বা ভাববাচ্যে 'ষ' আগম হয় না? কেবল আত্মনেপদ 
হুয় যথা-_ 

ল্ট--(১) বিপ্রঃক্্যাং দ্রক্ষাতি ( কর্তৃবাচা )। বিপ্রেণ হুর্য্যঃ ভ্রক্ষাতে 

(কর্তৃবাচা )। (২) ধেশ্ুঃ জলং পান্ততি ( কর্তৃত্বাচ্য )। ধেস্বা জলং পাশ্যতে 

( কর্তৃবাচ্য )। (৩) বৃদ্ধঃ গৃহে স্থাশ্্যতি ( কর্তৃবাচ্যে )। বৃদ্ধেন গৃহে স্থাস্যতে | 

(ভাববাচ্য )। 
লিট_-_(১) রামঃ বনং জগাম (কর্তৃবাঁচা) । রামেণ বনং জগ্গে 

€র্তৃধাচয)। (২) সীত। পঞ্চবট মূ উবাস (কর্তৃবাচা)। সী'তয়। পঞ্চবট্যাম্ 

উধ্ষে (ভাববাচ্য)। (৩) রাবণঃ সীতাং জহার (কর্তবাচ্যে) । রাবণেন 

সীতা অহ ( কর্তৃবাঁচা )। 

৬। কর্বাচো ও ভাববাচো ণ্য' পরে থাকিলে হম্ব ই-কারান্ত ও তম্ব 
উকারান্ত ধ'তুর যথাক্রমে হস্ব ই স্থানে ঈ এবং হৃশ্ব উ স্থানে দীর্ঘ উ হয়। 
যথ'। তুঙ্থ ই-কারাস্ত _চি--চীয়তে, জি_-জীয়তে। ভুম্ব উ-কারান্ত-- 
শ্রুশ্রষতে, স্ত্-ন্তয়তে | ষথ1_- ১) বিটপ্রঃ কুক্ছমানি চীয়ন্তে । (২) তেন শীতং 
শ্রয়তে। (৩) বিপ্রৈঃ মহাদেবঃ আুয়তে। 

১। পরে থাকিলে হয খ কারাস্থ ধাতুর তুম্বখ্াস্থানে রি ও দশ 
খ..কারান্ত ধাতুর দশর্ঘ খু স্থানে ঈল্ তয়। তুম্ব খ-কারান্ত -ক-ক্রিষতে, 
ধু. ধিষতে, মি-মিষতে। কিন্ত জাগৃ | (0 ৪1০ )-ফ্জাগর্য'তে, শ্ব (00 

1610610132) স্বর্পাতে | দীঘ খা. করাত -কংকীর্পাভে, তু-ভীধ্যতে, 

ভ্-দীর্ধাতে, দু দীর্ঘ্যতে | কিন্কু দীর্ঘ খকার পৰর্গদুক্ত হইলে উর হয়। 
পৃ--পূর্যানে। 

প্রয়োগ 2--:১) ভদ্দে! ক্রিয়তাং মে স্তোকং সাহাষাম্ (প)। (২) 
গ্লেন পূর্যযতাম্ অয়ং ঘটঃ। ৩) শিশুভি: মাতা ন্রর্যাতে। 

৮1 য পরে থাকলে সন্ধাক্ষরাস্ত (এ, ও, ও, ও) ধাতুর সন্ধাক্ষর 
ওফার স্থানে আহয়। যখ।--এঁকারান্ত-_ধৈ-ধ্যায়তে, ও-কারাস্ত_ 
+শা-শায়তে । 

৯।ঘযপরে থাকিলে শা (গৈ--৫0 5108), দা] (6০ £1%6), ধা! (6০ 1১914), 
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প (6০ 01:15)১ মা (6০ 08685016), হাজুহোত্যাদি (0 1526), স! 

(সো দ্দিবাদি--9 £10151) ) ও স্থা (69505) ধাতুর আকার ঘ্্থ 

ঈ-কার হয়। গৈ-_গীয়তে, দা-দীয়তে, ধা-ধীয়তে, পা-পীয়তে, মা 
মীয়তে, হা হীয়তে, সো--সীয়তে, স্থা--স্থীয়তে | 

১০। যপবে থাকিলে সাধারণ আকারাস্ত ধাতুর কোন পরিবর্তন 
হয় না। যথা--যা (0০£০)--যায়তে, প1 (60 0:96০০--পায়তে, ভা 

(0 51911)6)-ভায়তে, বা (00 010জ)--বায়তে, ভ্রা 100 50611)- ভ্রায়তে | 

১১। যপরে থাকিলে ধাতুর উপধা (অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্তী) ন্ এর 
লোপ হয়। যথা. | 

গ্রন্থ, (0০0০ )--গ্রখ্যতে, দন্শ, (6০ ০10০) দশ্যতে, ভ্রন্শ 0০০ 

£811)-ভ্র্ঠতে, শন্স্ 09 151886)--শশ্তো স্বন্জ (00 ৫10018০০)- শ্বজাতে, 

মন্থ ॥ (00 013100)- মথাত্তে। ভন্ক্গ (6০ 50110-ভঙ্গ্যতে। বন্ধ, (৮০104) 

বধ্যজ্জেঃ রন্ক্ষ (00 16 ০01098260)--রুঙ্গাতে | 

১২। যপরে পাকিলে ণিজন্ত (০20 0615) ধাতির অন্তস্থিত ই এর 

লোপ হয়। যথা 

স্কাঁ+ণিচ. লন্থাপি-স্থাপাতে, দুশপিদ্দশি--দরশ্যতে। ক+ ণিচ.-্ 

কারি-কার্ষ।ভে, পল শনিদল পাতি-প তাতে, গম্বীঘিচগমি- 

গমাতে, খাদ +শিচ. খাদি শ্াদ্যনে | 

কল্মনাচ্যে ও ভাববাচ্যে কয়েকটি গাতুর রূপ 
( লট. ম পু ১বহ) 

অস্ ০: ভৃভুর়তে, আদ্--আ্য:₹) উ-_ঈযতে। ইষ,- ইত্ুতে, অধি-ই 
_অধীয়তে, কু-_ক্রিয়তে, কু কীধাত্তে, ভ্রী- ব্রীয়তে,গম্- গমাতেঃগে 

শীয়তে, গ্রন্থ - গ্রন্থাতে, গ্রহ, _গৃহাতে, চি-চায়তে, ছিদ্-ছিগ্ভতে, জন্্-- 

জায়তে ০: জন্ততে, জাগু-_জাগর্যযতে, জি--জীয়তে, জা-জায়তে» তু 

তীর্ধ্যতে, দন্শ.--দশ্ততে, দ।__দীয়তে, দিব--দীব্যতে, ধা-ধীয়তে, ধ 
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ধ্রিষতে, দ্দীর্ধাতে, ধো--ধাষতে, পা (ভ্াদদি)_ পীয়তে, পা (অদাদি 
_পাঁয়তে, প্ পূর্যতে, প্রচ্ছ_ গৃচ্ছাতে, বন্ধ--বধ্যতে, ক ০: বচ. 

উচাতেঃ ভ্রস্জ-_ভৃজ্যতে, মন্থং_মথ্যতেঃ মস্জ-_মজুতে, ভ্রন্শ- ভশ্তাতে 

মা--ষীয়তে, যু-ভিষতে, যজ.--ইজ্যতে, বদ্--উগ্তে, বপ.-_উপ্যতে 
বহ--উহ্তে, বস্_-উদ্ততে, বৃ-ব্রিয়তে, ব্যধ--বিধ্যতে, শন্ন্-শশ্ততে 
শাস্--শিষ্যতে, লী-শব্যতে, শ্রি-শ্রীয়তে, শ্র-জষতে, স্ব--স্বযতে 
সা-সীয়তে, স্ম-্যর্যযতে,। ত্বন্অ-শ্বঙ্গাতে, শপ শ্ুপাতে, হাহীযগে 

হ-হিষতে, হেব--হুযতে | 

চ50600০155 39 

17707531016 87860 1901)9044 (810 কর্মবাচয 9 ভাববাচ্য ) £- 

4. এই পুস্তকখানি গ্রহণ কর । বুথ! বাত্রি জাগরণ করিও না। যছুর 
পিতা অর্থাভাবে দুঃখিত হইয়াছেন । শিক্ষক। মাধবকে চাঁৰিটি প্র: 

জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । বাজ! ছুষ্ট প্রজাকে শাসন করিষ! থাকেন । 

3. 1]. 10275 90615 ০1:65 01001560 ( চি ) 5 0১০ 61115 

2. 0৩ 0115 85 40106 ( ক) 05 006 52:58, 3 [006 10521 

15 1021776 0:0939560 ( তু ) 105 ৪ 02:2৬ 005 ? 4১ £690 100155 ৪: 

[06210 (শর) 55 206 17 ৮0০ 50550 5. & 2020) 525 10166ত1 

( দন্শ.) 15 & 12020 08. 6 4৯ 61500 15 ৪1855 2:০6০০০০৫ (প 

0] রক্ষ, ) 05 ৪. 6:16. 

2, 00719088786 10110805720 89781678068) 08870 1568018১ +-- 

(১) অন্য পিত্রা পীড়িতেন অভ্যস্ত । অধ্যাপকেন ত্রীন্ প্রশ্নান্ অপৃচ্ছন্ত | 

(২) অন্ঠাঁং শধ্যায়াং শখ্যতাং ভবান্। (8৪) ছাতৈঃ পুস্তকানি গৃহতে। 
(৫) ভবতি: কং প্রর্ধযাতে ? (৬) মম ভূতোন গুরুং ভারং বহুৃতি | (৭) ব্যাধেন 

বনৈঃ ত্র মৃগ। বিদ্ধতে | (৮) পক্ষিভিঃ রাত্রৌ নীড়েু উদ । (৯ 
নরপতিন। সচিবাং আহ্র়তে । (১০) ভবতা কিং পচে 1 
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১৩। সংস্কৃত ভাষায় কখনও কখনও দ্রেখা যায় কর্ম্ম কর্তার অপেক্গ। 

না রাখিয়াই স্বয়ং সম্পন্ন হয়। ধেদন-_পাঁচকঃ অন্নং পচতি ( পাঁচক অন্তর পাক 

করিতেছে); এখাঁনে “পাঁচকঃ, কর্তী, ণঅন্নম্ঃ কর্ম, কিন্ত এই অনই স্থানবিশেষে 
কর্ত। হইতে পারে, অর্থাৎ অন্ন নেন আপনা আপনিই পঞ্ক হইতেছে, কর্তার 

অপেক্ষা রাখিতেছে না। যেমন-আম্ং (ম্বয়মেব ) পচ্যতে। 

ক্রির়মাণস্ত যৎ কন্ম স্বরমেব প্রসিধ্যতি | 

স্ুকরৈঃ স্বৈগু শৈঃ কর্মকর্তেতি তং বিছুঃ ॥ 
ষে কর কপ্তার অনায়াস-স*ধা বলিয়া, তত্কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াও যেন তাহার 

(কর্তার) 'সপেক্ষ। না করিয়া নিজেই সম্পন্ন হইল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাকে 

কর্মকর্তা বলে। কর্ম-কর্ভুবাচ্ে বর্তায় প্রথম] বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়াটি কর্ম- 

. বাচ্যের ক্রিয়ার স্তায় হইয়। খাকে। যথা_(১) নরঃ বৃক্ষং ছিনত্তি (কর্তৃবাচ্য) 

নরেণ বুক্ষঃ ছিছ্তে ( কর্দ্ববাঁচ্য ), বুক্ষঃ ছিগ্তে ( কর্ম-কর্তৃবাচ্য )। (২) পাচক: 

ওদনং পচতি ( কত্তৃধাচ্য) ; পাচকেন ওদনঃ পচাতে (কর্ধরবাঁচয); ওদনঃ পচ্যতে 
( কর্ম্ম-কর্তৃধীচ্য ); (৭) নর: কাষ্ঠং ভিনত্তি ( কর্তৃবাচ্য ); নরেণ কাষ্ঠং ভিদ্যাতে 
(কর্মমবাঁচয) ; কাঁষ্টং ভিগ্তে (কম্ম-কর্তৃণাচ্য)। 

প্রয্বোগ :-(১) শুধকাষ্ঠঞ্চ মুখশ্চি 'ভিছ্ভাতে? ন তু £নম্যতে? | 

(২) “হীয়তে” হি মতিস্তাত! হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ। 
এখানে “ভিগ্ঘতেঃ, “নম্যতে” ও “হীয়তে? কন্ম-কভূবাচ্যের উদ্দাহরণ। 

7১১০ | 

বাচ্য-পরিবর্তন-_00188166 ০ ০1০৪ 

১৪।' বাক্যকে এক বাচ্য হইতে অন্ত বাঁচ্যে পরিবন্তিত করার নাম বাচা" 

পরিবর্তন ব1! বাচ্যাস্তর। ক্রিয়াপদ সকর্শক হইলে কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে 
কন্্মবাঁচ্যে এবং অকর্ম্মক হইলে কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন করা 

19 
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যায। আবার কর্ধবাঁচ্যের ও ভাববাচ্যের বাক্যকেও কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত 

করিতে পারা যায়। 

১৫। বাঁচা-পরিধর্তন করিতে হইলে কর্তা, কর্ম ও তরি এবং কর্তার 

বিশেষণ ও কর্মের বিশেষণেব পরিবর্তন কবিতে হয়। অন্য পদগুলির কোন 

পরিবর্তন হয় না । অসমা“পক ক্রিযাও ত'হাব কর্থেবও কেন পরিবর্তন হয না। 

কর্তৃবাঁচ্য হইতে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন 
(১) রাভপুরষ; ছুষ্টং লোকং প্রন্নবৃতি, বাঁ€ পুকষেণ ছুষ্টট লোকঃ প্রহ্যতে, 

(২) যৃবা পুস্তকং গৃহী'তি ; যুনা পুন্ঠকং গৃহাতে (৩) স ইম" বিষয়ং ন জানাতি ; 

তেন অয়ং বিষষঃ ন জ্ঞাষতে ; (৪) সখে! ছিন্ধি তাবৎ মম বন্ধণম্, সত্বরং 

ত্রায়স্ মাম (হি) (৫) সথে ৷ ছিগ্তাঁং তাবৎ মম বন্বাম্ সত্ব" শরষৈ অহম্। 

কর্মবাচ্য হইতে কর্তবাচ্যে পরিবর্তন 
(১ মধা জ্ঞান বন্থঃ পুভান্তে ; অভ" জ্ঞানবতঃ পৃভয়াসি, (২) দিয্তিঃ পুবীঃ 

অধিক্রিয়তে, ছ্ষন্তঃ পুবীম্ অধিকুর্ববস্তি, (৩) কে ইপি বধোপায়ঃ চিন্তযতাম্, 

কম্ অপি বধোপাযং চিস্তয। 

কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন 
(১) ত্বং রাজ। ভবিস্মসি, অহং তব মন্ত্রী ভবিষ্যামি-_ত্য়! রাজ্ঞা ভবিষ্যতে, 

ময়! তব মন্ত্রিণা ভবিষ্যতে, (২) ক্ষীণ। জন! নিফরুণ! তবস্তি (প), ক্ষীণৈঃ জনৈঃ 

নিষ্ধরুণৈঃ ভূয়তে-_(৩) কম্মিংশ্চিৎ সরোবরে ভারগুনাম! পক্ষী একোম্নরঃ পৃথগ 
গ্রীবঃ প্রতিবসতি ম্ম--(প), কন্মিংশ্চিৎ সরোববে ভারগুনায়। পক্ষিণ। 

এ'কোদরেণ পৃথগ গ্রীবেণ গ্রত্যুন্যতে স্ম। 

ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন 
(১) তন্দিন বনে পিঙ্গলকনাম়া সিংহেন স্বভুজোপাজ্জিত রাঁজানুথম্ 

অমুভবত! আন্যতে, তশ্মিন্ বনে পিঙ্গলকনাম| সিংহঃ দ্বতুজোপাঞ্জিত-রাজ্যুথম্ 

অমুভবন্ আস্তে । (হি) (২) কলিঙ্গ বিষয়ে যজ্ঞস্থলাভিধেয়েন নগরেগ অভুয়ত ৯ 
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কলিঙগ-বিষয়ে যক্তস্থলা ভিধেয়ং নগরম্ আসীত (বে)। (৩) তেন উচ্যতে দেব! 

ভূয়তে মহত্য| বার্তয়-_-দ জতে। দেব! অন্তি মহতী বার্তা (হি)। 

কর্মবাচত হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন 

কর্মকতৃবাচয ভাববাচ্য 
(6) কাষ্ঠং  ভিগ্ঠতে কাটেন ভিগ্যতে 

(২) ওদনং পচ্যতে ওদনেন পচ্যতে 

দ্বিকর্্মক ধাতুর বাচ্য-পরিবর্তন 
১৬। সংস্কৃতে কয়েকটি ধাতু "মাছে যাহাঁদের দুইটি করিয়। কর্ম থাকে, 

ইছদিগকে দ্বিকর্মক ধাতু বলে। ইহ'র একটির নাঁম মুখ্যকন্ (10160? 

০১3০6) এবং অপরটির নাম গৌন বন্ম ([0417500 09915০6)। ছুহও যাঁচ. 

পচ দণ্ড, রুধ» প্রচ্ছ $ চি, জর, শাস্, ভিমন্থ, নী, হ, কষ ও বহ. এই কয়টি ধাতু, 
এবং ইহাদের সমানার্থক ধাতৃগুলি ছিকম্মক। ক্রিয়া-প্রকরণে খ্বিকর্শক ধাতুর 

বিস্ৃতভবে অলোচন! কর! হইয়াছে, এখানে কেবল বাচ্য-পরিধর্তনের বিষয়, 

আলোচিত হইবে 

১৭। বাচ্য-পরিধর্তনের সময় দ্বিকর্ম্মক ধাতুকে ছুই ভাঁগে বিভক্ত করিতে 
হয়। প্রথম ভাগ দুহ, হইতে দুষ পধ্যন্ত বারটি ধাতু, ইহাঁদের নাম দুহারদি 
( ছুহ+আদি ) আর দ্বিতীয় ভাগ নী, হৃ, কৃষ,, বহ, এই চারিটি ধাতু ইহাদের 
নাম না (নী+আদি)। ভ্তাদি ধাতুর সকলই সমংনার্থক। 

১৮। দুহাদের প্রধানে-_ছুহাদি ধাতুর ( ছুহ, প্রভৃতি বারটি ধাতুর, 
কর্্মবাচ্যে গৌণ কর্ম বা অপ্রধান কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। ক্রিয়াপদ ইহার 
অনুসরণ করে। মুখাকর্মের কোন পরিবর্তনই হয় না। 

১৯। হ্যাদেঃ প্রধানে-ন্তাদি ধাতুর (নী-হৃ, কৃষ,ও বছ্ ধাতুর) 

বর্মবাঁচ্যে মুখ্য (গ্রধান) কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয়। আর গৌণ কর্শের কোন 
পরিবস্তন হয় না। ক্রিয়াপদ মুখ্য কর্মের অনুসরণ করে। 
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[.65£5 £--গোৌণে কর্ম্মণি দুহাদেঃ প্রধানে নী-হৃ-কৃষ -বহাম্। 
বিভক্তিঃ প্রথম জ্ঞেয়। দ্বিতীয়! শ্যাতদগ্যতঃ | 

38210810165 

4১010156 (দুহারি) 1855155 

দুহ--গোপঃ গাং দুগ্ধং দোদ্ধি। গোপেন গোঃ হুগ্ধং দুহাতে । 
যাচ- দরিদ্র; রাজানং ধনং ধাচতে। দরিজ্রেণ রাজা ধনং যণচ্যতে । 

পচ.-বিপ্রঃ তঙুলান্ ওদনং পচতি। বিপ্রেণ তওুলাঃ ওদনং পচযস্তে 

চি-_বালিকাঃ বুক্ষান্ পুষ্পাণি চিদ্বপ্তি। বালিকাভিঃ বৃক্ষাঃ পুম্পাণি চীয়স্তে 

(ন্যাঁদি-_নী, হৃ, কষ, ব্হ.) 
নী-ভত্যঃ ধেন্গং গ্রামং নয়তি। ভূত্যেন ধেছুঃ গ্রামং নীয়তে। 

হস ভারং গ্রামং হরতি। তেন ভারঃ গ্রামং হিয়তে। 

কৃষ.--বালিকা বুক্ষং শাখাং কর্ষতি। বালিকয়! বুক্ষং শাখা কম্ততে। 

বহ্-_ভূত্যঃ গ্রাঁমং ভারং বহতি। ভূত্যেন গ্রামং ভারঃ উহ্তে । 

িজন্ত ধাতুর বাচ্য-পরিব নম 
[6810 :_বুদ্ধিভক্ষার্থয়োঃ শব্দ কম্মণাং চ নিজেচ্ছয়! । 

প্রযোজ্য কর্মণ্যেন্যেষাং গ্যন্তানাং পাদয়ো মতাঃ ॥ 

২০। ণিজন্ত ধাতুর বাচ্য পরিবর্তন করিতে হইলে যে সকল ণিজস্ত ধাতুর 
প্রযোজ্য বর্তায় কর্মদংজ্ঞা বা! ছিতঠীয়। বিভক্তি হয়, কর্মথাচো সেই সকল 

কর্মভৃত দ্বিতীয়াস্ত প্রযোজ্য বর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয এবং ক্রিয়াপদ তাহার 

অধীন হয়। বথা- 
৯০155 [5855156 

(১) পিত। পুত্রং গ্রামং গময়তি । (১) পিত্রা পুত্রঃ গ্রামং গম্যতে। 

(২) গুরুঃ শিল্তং ধর্মং বোধয়তি। (২) গুরুণ! শিশ্তুঃ ধর্ম, বোধ্যতে। 

(৩) মাত। পুভ্রম্ অক্পং ভোজয়তি । (৩) মাত্রা পুত্রঃ অন্নং ভোজ্যতে। 

€৪) গুরুঃ শিল্ভং বেদম্ অধ্যাপয়তি। (৪) গুরুণ! শিশ্কঃ বেদমূ অধ্যাপ্যতে । 
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1০০ £-_বৈয়াকরণগণের মতে ভোজনার্ঘ, বোঁধার্থ ও শবকণ্মনক ধাতুর 

প্রয়োগে (প্রযোজ্য কর্তার দ্বিতীয়! বিভক্তি স্থলে ) কর্মবাচ্যে প্রযোজ্য কর্তার 

অণিভন্ত অবস্থায় কর্মে ইচ্ছামত প্রথম! বিভক্তি হইতে পারে । অর্থাৎ একবার 

প্রযোজ্য কর্তায় আর একবার অশিজন্ত অবস্থায় কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয় । 
যেমন-- 

ভোজনার্থ--.০০%০-__মাত। শিশুম্ ওদনং ভোঁজয়তি | 78581৬০--- 

মাত্রা শিশুঃ ওদন: ভোজ্যতে 0), মাত্র। শিশুম ওদনঃ ভোজ্যতে । 

বোধার্থব 4০6৮০-শগুকঃ শিশ্যং ধর্মং বোধয়তি । :[১8551০-_ গুরুণ] 

শিক্কঃ ধর্মম্ বোধ্যতে ০” গুরুণা শিশ্তং ধন্মঃ বোধ্যতে। 
শব্দ কর্মাক--4১০০৬০-গুরঃ ছাত্রং বেদম্ অধ্যাপয়তি । 8,551৮০--- 

গুরুণ। ছাত্জং বেদম্ অধ)াপ্যতে ০0৮ গুরুণ! ছাত্রং বেদঃ অধযাপাতে। 

২১। তৃতীয়! বিভত্তযন্ত প্রযোজ্য কর্তার ব1চ্য-পরিবর্তনে কোন পরিবর্তন 

হয় না, কিন্ত সাধারণ নিয়মান্ুসারে প্রযোজক কন্ঠ, কর্ম ও ক্রিয়ার পরিবর্তন 

হয়। যথা 
কতৃবাচ্য কর্মবাচ্য 

(১) রাজা পাচকেন অন্নং পাচয়তি (১) রাজ্ঞ। পাচকেন অন্নং পাচ্যতে। 

(২) মাত। পুত্রেণ অন্নং খাঁদয়তি। (২) মাত্রা পুত্রেণ অন্নং থাগ্ভতে। 

(৩) গ্রতুঃ ভূত্যেন ভারং বাহয়তি (৩) প্রতুনা ভূত্যেন ভারঃ বাহৃতে । 

কৃদন্ত ক্রিয়ার বাচ্য-পরিবর্ততন 
দ্রষ্টব্য--কদন্ত ক্রিয়ার বাঁচা পরিবর্তনের বিষয় বৈয়াকরণগণের মতভেদ 

দেখা যায়। এপানে ছুইটি মতের পৃথক্ উল্লেখ করা হইল । 

] 

২২। কর্ভৃাচ্যে ক্ত বা ক্তবতু-প্রত্যয়ান্ত পদের কর্মবাচ্যে পরিবর্তন কাঁলে 

উহাকে কর্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত করিয়া কর্মের বিশেষণ করিতে হয় ১ যেমন £-৮ 

(১) রাঃ বনং গতঃ ০: গতবংন্ (৫০৫৮০), রাঁমেণ বনং গতম্ (085515৫), 
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(২) বালিক1 বিগ্তালয়ং গতবতী ০: গত (০০৬০), বালিকয়! বিদ্যালয়ঃ 

গতঃ (92558৮6), অহং মদী দৃষ্টবান্ (০0৮6), ময় ন্দশ দৃষ্া (08551৬2), 

২৩। কর্তৃবাচ্যে ক্ত বা ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত পদের ভাববাচ্যে পরিবর্তন 

করিতে হইলে যে ধাতুর উত্তর ক্ত বা ক্তবতু প্রত্যয় হইয়াছে, সেই ধাতুর উত্তর 

ভাববাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় করিয়। বলীশবলিঙ্গের একবচনাস্ত করিতে হয়। যথা 

৯০৫15 [98591 € 

(১) বালিক। হসিতবতী। (১) বাঁলিকয়। হসিতম্। 

(২) কম্চিৎ সর্প; মৃতঃ | (২) কেনচিৎ সর্পেণ মৃত্ম্। 

২৪। কর্্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে নিহিত কৃত্য-প্রতায় (ভব্য, অনীয়, ণ্যৎ» যৎ 
ও ক্যপ্) এর কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন করিতে হইলে অর্থানুসারে ল্ট্ বা লিউ. 

(বিধিলিঙ.) এর প্রয়োগ করিতে হয়। যথ'-_ 

চ8 5516 4১005 

€১) ময়া চন্্রঃ ভষ্টবাঃ ০: দর্শনীয়; (১) আঅহং চন্দ্রং রক্ষ্যামি ০: পশ্হেফম্ 

(২) ত্বয়! দেবঃ পৃজ্যঃ ০£ পৃদ্গনীয়ঃ (২) ত্বং দেবং পৃজয়েঃ ০: পৃজয়িস্তসি 

(৩) শিশুভিঃ ছুগ্ধং পেয়ম্ (৩) শিশবঃ ছুগ্ধং পিবেযুঃ ০ পাস্ন্তি 

(8) ঝুষ্ট্য। ভাব্যম্ (9) বুষ্টিঃ ভবেৎ ০: ভবিস্যাতি 

1 

০৫০ :--উপরে যে নিয়ম ও উদ্বাহরণ গুলির উল্লেখ করা হইল, কৃদন্ত ক্রিয়ার 

বাচ্য-পত্িধর্তনের তাহাই অনেকের সত, কিন্ত কোন বৈয়াকরণ বলেন, কত, 

ক্তবতু, তব্য, অনীয়, প্যৎ ও যৎ প্রভৃতি প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ সমাপিক নয়। 

এখানে ভূ বা অন্ ধাতু উহা আছে। যেমন-- 

(১) ছাত্রেণ বিস্কালয়ং গ্তব্যং | (২) তেন গুরুঃ অর্চনীয়ত। 

এই দুইটি বাঁক্যে ভবতি' প্ উহ আছে অর্থাৎ--(১) ছাত্রেণ বিগ্যালঃঃ 

গীস্তব্যঃ (ভবতি)। (২) তেন গুরুঃ অর্চনীয়ঃ (ভবতি)। 

অতএব বাঁচ্য পরিবর্তনে এইকবপ হইবে £--(১) ছাত্রেণ বিদ্যালয়েন গন্তবোন 
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(ভৃয়তে)। (২) তেন গুরুণা অর্চনীয়েন (ভূয়তে)। ক্ত ও ক্তবতুর বেলায়ও 

এই নিয়ম খাটিবে। যেমন-__ক্তবতু-প্রত্যয়াস্ত--(১) ছাত্রঃ পাঠং পঠিতবান্ 

(০6:56), (২) বালিকা] নদীং দৃষ্টবততী (4০0), 

এই ছুইটি বাক্যের প্রত্যেকটিতে «অভবৎ; ক্রিম! উহা আছে” অতএব বাচ্য- 

পরিবর্তনে এইরূপ হইবে-_(১) ছাত্রেণ পাঠং পঠিতবত|(নভূয়ত)-_(8551%6), 
(২) বালিকয়! নদী: দৃষ্টংত্য। (অভূরত)_-(9551৫), 

স্ত-প্রত্যয়ান্ত--(১) রামেণ রাবণঃ হতঃ। (২) অস্মাতি: চন্দ্র; দৃ্টঃ। 
উপরের দুইটি বাক্যে 'অভবৎঃ ক্রিয়া উহ্া 'আছে। 

অতএব বাচ্য-পরিবর্তনে এইনরূপ হইবে £--রামঃ রাবণেন হতেন 

(অভূয়ত)। (১) অস্মাভিঃ চক্রেন দৃষ্টেন ( অভূযত )। 

1.3. কুনন্তক্রিঘ্নার বাচ্য-পরিবর্তনের জন্তা শ্রন্ীষ্পদ অধ্যাপকগণের 

দ্বিবিধ মত উল্লিখিত হইল । শ্রাচীন বৈয়াকরণগণ শেষোক্ত মতই সমর্থন করেন। 

[60196 409 

].77775951080 57219610318 (&5£770 বন্মবাচ্য ০" ভাববাচ্য ) £--৮ 

£&. পরমেশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি দান করিয়াছেন। দয়! মানবের 

সর্বপ্রধান ধর্্দ। ভারতের দক্ষিণে সিংচছল নামে একটি দ্বীপ আছে। 

অধ্যাপক আমাকে স্তায়শাস্ত্ পড়াইয়াছিলেন। মাধব যাদবের বাড়ী গিয়াছিল। 

দেশ-কাঁল-পাত্র বিবেচন। করিয়া কাঁজ করা বর্তব্য। 

[3. 0. £৯: 0881 5 ৪০৩2 15 10৩ 11) 06 ৪৮:০০ (রথ্যা-স্ত্র ), 

2. 2015 01 15 ০8115002100. ৩, 11065৩09615 816 

0106৩3 ৮5 0১৩ 13081500007 ৩1917170106 00650901555 15911, 

4, ও 110 1156 (জীব) 10906. 5. 108 010 0007 25. 

8)1501806 (কম্প ) আ100 5000. 6. 10102 501 210 015 1000018 

৪7৪. 10246 (ক্স) ৮5 0500. 7, 85703155 03 05891020 105 00০ 

17105 ৪5 ৪. 53164 019০৩. 8. [01501081029 00৫ ৫1৫93 5018 
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0:101)180719508. 25 0669000. (পরা-ভূ) 05 8171102, ঠাঃ 0106 

08609 ০0৫ 10101150008, 9, £01907; 9০০. আ3ও 5০€1) ০১ 

9109, 10110 58511761010 107556, 10. 17001831160) 301) 0£ 

[২০521025 আ৪5]1]]50 ৮5 [01591700202, 1]. 90901008 15 

198050650 81070 10960 170% 91] 5:00616. 12, £& 150 [0217 

196৮6] 16108100501 ৮710 15 1956 ০01: 08556এ., 13. 10 91013 

1152 110] 9০৫ ০3]% 10. 01৩ 10011010821). 10560502602 58/01156, 

14. 7009 560061076 ৪5 11160 ( দণ্ড.) 0106 10006 10 1015 09010, 

15, 1006 005 25 9%5]:6থ 9 00050101. 75 01৩ 06901960, 

16.100)০ 00 15 10111:50 05 0০ £111. 17. 0005 হিত105 ০1৩ 

০91160660. 00170 076 06০ 1১5 006 10810, 113, [2] 98005201915 

0:0006: 00 01106 আ262: 00] 0015 09020. 19. 0900০811565 

৪ 706 60 16 70800 105 002 79066 20. 11017001750 ৬০৪10) 3১ 

€91160 10 1011) 105 01190 01119101900], 

2. 07670 1৮৫ 005৫6 ০1 8182 71011020170 19670167065 ১ 

(১ বৃত্তিং ভূঞ্জানানাং পপ্ডিতানাং পঞ্চশতী ভিষ্ঠতি (প)। (২) দেব! 

শ্রয়তাং মে তথ্যবচনম (প)। (৩) ভোঃ শ্রেষিন! ম। তং বৈরাগ্যং গচ্ছ (প)। 

(৪) ময়। ধর্মশাস্ত্রণি অরধাতানি (হি) (৫) ভদ্র! মহতী শঙ্কা! মাং বাধতে 

(হি)। (৬) অয়ং তাবৎ স্বামী বাড মধুরো! বিষহ্বদয়ে। ময় জ্ঞায়তে (হি)। 
(৭) অন্তি মগধদেশে চম্পকবতী নাম অবণ্যানী (হি)। (৮) ময়া ভবানচরেণ 

সর্বথ| ভবিতব্যম(হি)। (৯) চটকা কথমপি প্রাণৈর্বিযুক্তা (প)। 

3, 128-607516 07৮6 10941010520 9615667065৭ 0০077001870 21 

৫1075 :-- 

(১ এবং বিশ্বাস্ত ম মার্জারঃ তরুকোটরে স্থিতম। (২) হন্তিনা তে 

ক্কত্তূম্। কুতঃ সমায়াতম? (৩) আসীৎ বারাণন্যাং কপূৃরপুটেন নাম 
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রজকঃ। (৪) ইত্যুক্ত। সঃ অতীব চীৎকার কৃতঃ। (৫) দেব! কিমর্থঃ 

সর্ববপশুবধং ক্রিয়তে? (৬) তৈঃ বানরৈঃ বৃক্ষম আরুহ্ সর্ব নীড় ভগ্রবান্। 
(৭) বারং বারং তেন কাকেন দধি থাদতি। (৮) দেবী! প্রসীদ, 

বিজয়ন্তাম্ শুর্ধকেন মহারাজেন। (৯) শ্রন্ততাং ভবতা মম বচনানি। 
(১০) তৎ পরিজ্ঞায় মার্জ/রঃ বহিঃ পলায়িতম্ । 

4. ফট] 01521015105 ০৯817910155 006 10155 70091011056 02 

€102 01031060201 010 06 5510 ৬161) 00919]10 20001820৫05. 

হু 00810769  01)6 ৬০০৪ 10 «অগদঃ কিং ন পীর়তে'। 

6. 9100৮ 05 ০3:81079165 110৬৮ ০1১9176৩0৫6 015৩ 15 205০6৫ 

£:01৮ কর্তৃবাচ্য ০০ ভাববাচ্য 81১4 00 কর্মাবাচ্য 0০ কর্তৃবাঁচা । 



০74৮ 71২ 5 

কৎপ্রত্যয়--7816001016 

১। ধাতুর উত্তর শতৃ, শানচ,, কত, ক্তবতু, তব্য, অনীয় প্রভৃতি কতকগুলি 

প্রত্যয় হয়; এই সকল প্রত্যয়কে রৃত্প্রতযয় বলে। কৃতপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্ধকে 

কুদন্ত বলে। এই সকল প্রত্যয়ের যোগে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াবাঁচক 

বিশেষণ শব গঠিত হয়। সংস্কৃতে কৃতপ্রত্যয়ের দ্বারা ইংরাজীর 7৪:6০191০5- 

এর অনুবাদ করা হয়। 

[,17১১০ট ] 

শত ও শানচ ₹-7:55676 [910010168 

১। কর্তৃবাচ্যে বর্তমানকাঁলে পরস্মৈনী ধাতুর উত্তর শতৃ) আত্মনেপদী 
ধাতুর উত্তর শীনচ, এবং উভয়পদী ধাতুর উত্তর শত ও শানচ. প্রত্যয় হয়। 

শত প্রত্যয়ের অ€ু ও শানচ. প্রত্যয়ের “আন থাকে । লটের অস্তি বিভক্তি 

পরে থাকিলে যে ধাতুর যে সকল কাধ্য হয়, শত্ প্রত্যয় করিলেও সেই ধাতুর 
সেই নকল কাঁ্ধ্য হইয়। থাকে । লটের অন্তি বিভক্তিতে যে পদ হয় তাহার 
“অস্তি, ভাগ ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে “অৎ' যোগ করিলেই শতৃ-প্রত্যয়াস্ত শব্দ 

গঠিত হয়। যেগন-_ 
হস্+শতৃ-হস্7অৎ-্হসৎ+পুং ১ম, ১ব- হসন্ (50011106 ) 

দৃশ +শতৃ-পশ্য +অৎ-পশ্ৎ+ পুং ১মা, ১ব-- পশ্থান্ (০5:08) 
(১) রমেশঃ “হসন্ঠ গৃহং প্রবিশতি। (২) শিশুঃ চন্্ুং "পশ্বন্” হৃত্যতি | 

৩। কোন ধাতুর উত্তর লট্ “তে” বিভক্তি করিলে যদি ক্রিয়াপদে “তে” 

ভাগের পূর্বে অকাঁর থাকে, তাহা হইতে উক্ত অকারের পর “তে' স্থানে মান 

যোগ করিলেই উহার শানচ. গ্রত্যয়াস্ত ব্ূপ গঠিত হয়। যথা, সেব--সেবতে-- 
€নবমান ; দীপ _দীপ্যমান $ বুধ..বুধামান ইত্যার্দি। (১) পিতরং সেবমাঁনঃ 

পুত্র সুথং লভতে। (২) গগনে দীপামানং চত্ত্রং পন্ঠ। 
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৪। পূর্বেক্ত নিয়মান্ূসারে যদি তে বিভক্ত্ন্ত ক্রিয়াপদ তে ভাগের 

পূর্বের 'অ' ন। পাওয়া যায় তাহ! হইলে লটের “আ1তে' বিভক্তিতে যে ধাতুর যে 
সকল কাধ্য হয়, শানচ, প্রত্যয় করিলেও সেই ধাতুর সেই সকল কাধ্য হইয়! 
থাকে এবং এইরূপ স্থলেই আতে স্থানে আন করিলেই শানচ, প্রত্যয়ান্ত রূপ 

পাওয়া যাঁয়। 

কু+শানচ.._ কুর+ আন - কুর্বাঁণ+-পুং ১ম, ১ব, কুর্ববাঁণঃ (0912৫), 

শী+শানচ.-শে+আন- শয়ান+পুং ১ম ১ব, শয়ানঃ | (15117600572), 

(১) মাধবঃ শয়ানঃ পুত্তকানি পঠতি। (২) ঘযাঁদবঃ কার্ধ্যং কুর্বাণঃ গীতং 

গায়তি। 

০৪ £--সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত একই কালে নিম্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া 

কখনও কথনও কর্তার বিশেষণরূপে বাবহত হয়। এরপস্থলে উক্ত অসমাপিকা 

ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর বর্তমানকালে শতৃ ব1 শানচ. প্রত্যয় করিতে হয়। অর্থাৎ 

বাঙ্গালার যে স্থলে যাইতে, করিতে করিতে ইত্যাদি প্রয়োগ হয়, সে স্থলে 

সংস্কৃতে উক্ত ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর শত ও শান, প্রত্যয়ের গ্রযোগ হয়। যথা 

রাম হাসিতে হাসিতে যাইতেছে- রাম: হস্ন্ যাতি। 
৫। অকারের পর শান স্থলে মান হয়। যথ।-_সেব-সেবমান, দীপ-- 

দীপ্যমান, বুধবুদ্যমান ইত্যাদি । 
৬। আস্ ধাতুর উত্তর শান স্থানে ঈন্ হয়। যথা--আস্্-আপীন 

সিংহাসনে আঁসীনং নরপত্তিঃ সচিবম্ উবাচ । 

৭| ক্রিয়ার লক্গণ ও হেতু বুঝাইলে ধাতুর উত্তর শতৃ ও শানচ, প্রত্যয় হয়। 

বথ1- লক্ষণ--যবনা; শয়ানাঃ ভূগ্রতে-_170 07205 69105 00010106515 

15176 ০]. হেতু__অর্জয়ন্ বসতি-_76 10529 1820 60 ৫9] 

0176. 

৮। কর্তবাচ্যে শত ও শানচ, প্রতায় করিয়া যে শব নিষ্পন্ন হয়, তাহ! 

কর্তার বিশেষণ। যথা-_ গচ্ছন্ নরং, গচ্ছন্তী নরী, পতৎ ফলম্। | 
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৯। শতৃ ও শানচ . প্রত্যয়ান্ব শব্ধ সকল বিশেষণ, সুতরাং বিশেষের লিজ, 

বিভক্তি ও বচন প্রাণ্ধ হয়। 

১০। কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর শানচ, প্রত্যয় হয়। কর্ম ও 

ভাঁববাচ্যে লট্ প্রভৃতি চারি বিভক্তিতে যে ধাতুর যে সকল কাধ্য হয় শানচ 

গ্রত্ায় হইলেও সেই ধাতুর সেই সকল কাধ্য হইয়। থাকে । বথা--পা-- 

পীপ্লমান, ভূক তুজ্যমান, দৃশ-দৃশ্টম'ন, দ1- দীয়মান, জ্ঞাজ্ঞায়মীন, 

র-ক্রিয়মাণ। 

১১। কন্মবাচো শানচ. প্রতায়াস্ত শব্ধ সকল কম্মের বিশেষণ। যথা 

(১) তয় দৃশ্তমানং চন্দ্রম অহং পশ্তামি। (২) ময়া গম্যমানাং নগরীং স 

গচ্ছতি। (৩) শিশুন! ভূকঙ্গযমানং ফলং ত্বং পশ্যসি | 

০০ £-সংদ্কতের শত ও শানচ, প্রত্যয় ইংরাজির 2:০$০0% 781010101৩5 

/৯005০01৬০এর অনুরূপ | যথা] ৪৫৬ ২৪098. 010510106 01)6 10০১০ 

অহৃং গৃহং প্রবিশস্তং রামম্ অপশ্থম্। 

কখন কখন শতৃ ও শানচ. প্রভ্যননানস্ত পদের দ্বারা ইংরাজীর ড/1)110১ আ])1) 

গ্রভৃতির অর্থ প্রকাশ কর! হয়। যথা], ৬19৪৭ 1১০55 00916] 

1711৩ £০৪109--হৃষ্টাঃ বালকাঃ পঠন্তঃ কলহ্ং কুর্বন্তি। 2. 1767 106 

85 60106 150100)10৩ 1050% 10006 0)81)--গৃহং গচ্ছনস কঞ্চিৎ থঞ্জং 

নরম্ অপশ্যৎ | 

হবাদি--হু-_জুহব২, ভী--বিভ্যৎ) .হ1-জহৎ) ভূ-বিভ্রৎ | পিবার্দি-_ 

দিব দিবা, ব্যধ--বিধ্যৎ) মু মুহ্ৎ্খ নশ.ং নশ্যৎ, শম্--শাম্যৎ্, 

কুপ,__কুপ্যৎ, ভং _জীব্্যৎ, নৃতনৃত্যৎ, আঅম্- শ্রাম্যৎঃ হয হস্ত, শ্লিষ, 

্লিন্তং। শ্বাদ্ি__সু-_ৃপ্বং) শ্রু-শৃৎ, আপ ঘাপু,বৎ চি-চিম্ব, চা 

শরুবৎ। তুপাদি-_তুদ্বতুদৎ। স্থ্গ_ক্জৎ্। কংকিরৎ। ইফইচ্ছ, 
মস্জ২মজ্জৎ, কৃত-কুস্তৎ, প্রচ্ছ_পৃচ্ছৎ। মুচং মুঞ্চৎ, লিখ লিখ 

রূধাদি--রধ- রুদ্ধং+ ভিদ্-ভিদাৎ ছিদ্বছিন্দং, হিন্স্-হিংসৎ।. 
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তনাদি_-তন্ব তং ক-কুর্বৎ। ক্র্যাদি_ত্রী-ক্রীণং, অশ.-_-অশ্বৎ, 
বন্ধ বধ, জ্ঞা জানত, গ্রহ গৃহৎ। মন্থ--মথণ্। মুষ ৮ মুষত। 

চুরারধি-_চুব্__চেবযৎ, চিত্ত _চি্য়ৎ, অর্চ __অর্চঘৎ কথ২-কথযত্১ভক্ষ -_ 
তক্ষষত গৎ-__গণয়ত্, পৃ _পুভযৎ। গিজন্ত--কারি-কাবধৎ, অধ্যাপি-_ 

অধ্যাপযৎ। পাকি--পাঁলযত, শ্থাপি _স্তাপৎ, দশি-দরশযৎ। দোহি-দোহয়ত, 

জনি__ পরনযৎ, জ্ঞ'পিশ_জ্ঞাপমত। ঘাতি_-ঘাতযশ্। ব+ভ্ি--বাহ-বাহয়ং, বোধি 

বোব্যত। 
ভাদি_হৃ-ভবৎ, স্াতিষ্টং, পাপিবৎ, আঁ ভি্রৎ। দৃশ- পশ্তাত, 

সদ্_সীরং) নৈ__গাবৎ, জি গত ধো-ধ্াযৎ, দ২-_দহত। শ্বন্মরং, 
চব্_চরৎ। অদাদি--জদ্_অদৎ, অস-_-য"» কদ-_কদত) ই-যংঃ যা-যাত, 
শ্বপ-ন্বপৎ্, শাস্-_শানৎ, জ।গৃ-জ'ওৎ» ছিষ-দ্বিষতৎ। 

০৪ £_-শতৃ-গ্রতাধাস্ত শব্ধ গুলিব কপ পুংলিক্গে গিয়ৎ। শবের মত কিন্ত 

যেমঞ্ল ধাতব ল৪ঃএর ঘন্তি বি৬ক্তিতে ন বণ্বেব লোপ হৃযঃ তাহাদের 

অথাহ গাগ্রৎত জইৎও শাঁসৎ, দর, জুহবত, ঘ্ধূৎ, বিভ্রৎ, খিভ্যৎ প্রঙৃতিব কপ 

2ভৃৎ শব্দের ন্তায হইবে । ন্রীলিশে ৭ হইষা (গচ্ছৎ +ঈ গচ্ছতী, দধং+ঈ 

-দ্ধতী ) নদী শদেব মত রূপ হইবে। 
শতৃ-প্রতাঘান্ত স্্রীলিঙ্গ শব্দের বিশ্থৃত বিববণ স্ত্রী-প্রতাষে দ্রষ্টব্য। 

আব্মনেপদী 
কতিপয় শানচ তপ্রত্যয়ান্ত শব্ধ 

ভাদি-_ঈক্ষ-__ঈক্ষমাণড লস্ড দজ্জমান, বৃখ২ বর্ধমান, কম্পং 

কম্পমান, কম্-রমশাপ, বেপ-€বপমান, চেষ্টচেষ্টমাঁন, লভ--লভমান, 

ব্যথ-_ব্যথমান, ভাষ-ভাষমাণ, বন বশলমান, শষ, শঙ্ষমানঃ যত. 

যতমান, বুতং বর্তমান, শুভ্-_-শোভমান, সহ--সহমান, সেব২-সেবমান। 

অন্দাদি--আদ্--মাঁনীন (3:001)8), অধি+ই--অধীয়ান, শী--শয়ান (05218 
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৫০৮7) দ্িবাদি_-জন্--জায়মান। মন্_-মন্তমান, বিদ--বিদ্যমান, 
দীপ- দীপ্যমান, পদ্--পছ্যমাঁন, যুধ.ফুধ্যমান, দৃ-দুয়মান, বুধ বুধ্যমনঃ 

পুর্-পূর্য্যমান। তুদা্দি-মৃ-্রিয়মাণ, আ4-দৃ--আদ্রিয়মাণ। রুধাদি__ 
ভূজ- ভূঞ্জীন (6৪016 ০00 ০171095106 )। চুরাদি-_অর্থ__অর্থয়মাণ» 

মন্ত্র-"মন্ত্রয়মাণ | 

উভয়পদী ধাতুর উত্তর বিহিত 
শত ও শানচ, প্রত্যয়ান্ত শব্দ 

ভ্বাদি_.নী -নয়ৎ। নয়মান) যজ_যছত, ধজমান, বহ.-বহ, বহমংন, 
ভিচ-- ভজঙ,। ভঙমাণ১ রাজ রাজ) রাজমান, হী ইরত হরমাণ। 

অদাদি--দুহত_ছুহতড দুহান, জ- করব, ক্রবাণ, স্ব-স্ব স্তবান। হ্বা্দি 

--দ--দদৎ, দদান (1৬106) ধাধধত) দ্রধান, ভূৃ-বিভ্রৎ) বিভ্রাণ। 

রুধার্দি--রধ রুদ্ধ, রুদ্ধীন, ছিদ্-_ছিন্দৎ, ছিন্দান, ভিধ২-ভিন্দং, ভিন্দান 
তনাি-_-ক- কুর্ববৎ) কুর্ববাণ (0106), তন্-_তদ্বৎ, তম্থান। ক্র্যাদি--ক্রী- 
ক্রীণৎ, ক্রীণ!ন, গ্রহ--গৃহৃৎ, গৃহ্াণ, জ্ঞা-_জানৎ, জান।ন। 

বিভিন্ন প্রয়োগ 
১। সচলর্বদ] পশুনাং বধং বিদধান এব আস্তে (হি)। (বি-- 

ধ!1শানচও পুং ১মা, ১২১৪৭). 00 সঃ) 

২। আজসীনাং পর্ণশালামাং (রা)। (আদ্+শানচ _'আসীন শাস্ত্রী 

--আ, ২য়1১ ১ব: 29). ) 

৩। অত্র চ মদাত্তাং বৃত্বিং ভূঞ্জানানাং পণ্ডিতানাং পঞ্চশতী তিষ্ঠতি 

(প)। ((তৃপ্তানানাম্--তূজ.+শানচ.সতৃঞ্জীন--৬ঠী বহুবঃ১ ৪01. £০9 

পণ্ডিতানাম্)। 

৪। কুর্বক্নপি ব্যলীকাণি যঃ প্রিয়ঃ প্রিয় এখ লঃ (কুবন্-ক+শতৃ 
ম্কুর্বৎ+পুং ১ম ২বঃ) 
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৫| শ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ (ট্রি) (দধানাম্ধা4-শানচ._ 
দধান ন্ত্রী-__আ, ২য় ১ব: ৪01. 6০ শরদম্ )। | 

৬। দৃষ্টন শয়ানাং শকুনাঃ সমন্তাৎ পধ্যবারয়ন (ম) ( শয়ানাং-শী+ 
শানচ ₹শয়ান+ন্ত্রী আঁ, ২য় ১ব২) 

৭। প্রিযদর্শনোহপি তত্রস্থঃ প্রতীক্ষমাণ? তিষ্ঠতি (প) ( প্রতীক্ষমাণঃ- 
প্রতি+ঈক্ষ +শানচও পুং ১ম ১ব: ৪৫1. ০০ প্রিয়দর্শনঃ )। 

৮। এষোহান্ম পর্ধযটন্ একদা গতে। বিদেহেধু (দ) পর্ধ্যটন্» পরি+ 
'অট.। শতৃ, পুং ১মাঃ ১বং ৪01. 0০ আন্মি_অইম্। 

[567৩0150241 

15100181080 91,076 9৫716110655 1685)1] 150 10911018870 %)০705$ :--- 

(১) গচ্ছন্তঃ, (২) ঈক্ষমাণা, (৩) ভাবমানা, (3) ধ্যায়ন্তী (৫) স্মরন, 
(৬) রুদতী, (৭) নৃত্যন্তী, (৮) ভক্ষয়ন্তড (৭) শয়ানঃ | 

10961 :--(১) গৃহং গচ্ছন্তঃ বালকাঃ কলহং কুর্ববন্তি 

(২) চন্দ্রম ঈগমাণ। বালিক! হসতি। 

8,117%0151260 2760 9070316)4 :- 

£&, (১) তাহারা গান করিতে করিতে (গে) হাসিতেছে। (২) 

শিশুটি গান শুনিতে শুনিতে (ক্র) নিদ্রিত হইল। দরিদ্রটি ক্ষুধার 

জালায় কার্দিতে কাদিতে আসিতেছে । (৪) আমর তাহাদিগকে বাড়ী 

যাইতে দেখিয়াছি । যাহার! ব্যাকরণ পাঠ করিতেছে, তাহাদিকে ডাক। 

(৬) যে শ্শিক্ষক ছাত্রদ্িগকে পড়াইতেছেন (অধ্যাপি), তিনি অত্যন্ত 

দয়ালু। 
9. 1. 0800 611 0০৬] £00) 2, 1011016 ( ধাবৎ ) 13015, 

2, ড/111 £0106 17900651581] 1580. 09 0০০01. 3. 176 1616 005 

70020 10116 180617106, 4, 1566. 00766 0055 08910:61111)£8 ০02 
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675 1050, 5, 20109 0000)61 বিবি 6013 আ1)112 ০1106, 

6. 4১1 10027 1055 00959 আ1)০ 009 5900 06205, 7, 70176 

0110 59৮7 (1010 ৪19৬০ 0:62 05 6০৮1৫] 001001716, 8. ] 52৬ 

৪ 005 55/1701011)6 109 005 11590, 9. 20065 52 ঠি০ 01105 

0176 17) 0175 91, 10 70106 51112015৪2৬ 2 100171]5 

[00032 20 10150, 11, 7 55৬ 073 07166 তাযাতোত। ৮16 

0010, 12. 59110 ৬ (অনু +ক্থ ) 000 0055 ৬100 905 190610105, 

19, ৬৬1)112 101010106 0112 07110 ভি] 001) 0 070 60000. 

14, 10176130001 8111608108101)0 ( গঞ্জ ) 1100, 10 00৩ 10195, 

15,10105 0090] 080 5105 00. 000 £100100 51015011105, 

9, 000?760% 0/8/00/0202780 89046756659, 08180 ?6250108 :-- 

(১ মাতরং ব্মরন্ শিশবঃ ক্রন্দস্তি। (২) দেবং পৃজয়ন্তঃ বিপ্রঃ আনন্দং 
লভতে। (৩) বয়ং গ্রামং গচ্ছন্ ভলুকম্ একম্ অপশ্যাম। (৪) উদ্ভানে 

কুস্থমানি চিদ্বন্ বালিক! হসতি। (৫) গীতং শৃদ্বন্ আবাম্ সন্ত্টঃ অভবাব। 

(৬) সভায়াং নৃত্যন্ বালিক। গীতং গায়তি। (৭) ত্তয়া! পশ্যমানং বস্তু ময়া 

গৃহৃতে । (৮) ব্যান্রাঃ পলায়মানঃ গভীযং বনম্ প্রাবিশন। (৯) উদ্ভানে কদস্তা 

কাচিৎ নারী শাম অবদৎ। (১০) শরং মুগ্চন্তঃ ব্যাধঃ বনং যযৌ। (১১) ব্ধন্তং 
রোগং ন উপেক্ষেত। (১২) শীতেন কস্তং পথিকং বন্ত্রং বচ্ছ। (১৩) 

জননী বিদেশাং আগচ্ছন্ পুত্রং দৃশ্স্তা হা ভবতি। (১৪) তব আগমনং 

গ্রতীক্ষন্ অহম্ অত্র তিষ্ঠটামি। (১৫) বানরাঃ বুক্ষাৎ পতন্তং পক্কং কলং 
থাদাস্ত। 

1110061:--(১) মাতরং স্মরস্তঃ শিশবঃ ক্রুদত্তি | 

(২) দেবং পুজয়ন্ বিপ্রঃ আনন্দং লভতে 
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ক্কন্ু, কানচ 2:০৮ 22161010165 

১। লিটঃ কানজ, বা কৃস্ুশ্চ--লিটের অর্থে ক্স ও কানচ. 
প্রত্যয় হয়। অতীতকালে কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর ক্ৃন্সু, আত্মনেপদী 
ধাতুর উত্তর কানচ এবং উভয়পদী ধাতুর উত্তর কমু ও কানচ, প্রত্যয় হয়। 

কুনু” প্রত্যয়ের “বস্” এবং “কানচ” প্রত্যয়ের “আন” থাকে । লিটের 

উত্তর পুরুবের দ্বিবচন “ব' বিভক্তিতে যে ধাতুর যেরূপ কার্ধ্য হইয়। থাকে, “কস” 

গ্রতায় হইলে সাধারণতঃ" সেই ধাতুর সেই সকল কাধ্য হয়। কানচ, প্রতায় 

করিলে লিটের “আতে” বিভক্তির স্তায় কার্য হয়। বথা__ 

কস্থ প্রত্যয়ান্ত-_ভূ-_ব্ভৃবস্, পচব--পেচিবস্, গম্--জগ্মিবস্। 

কানচ. প্রত্যয়াস্তি-_ বুধ. যুযুধান, ক--চক্রাণ, রচ._ রুরুচান। 

২। ক্ৃন্থ ও কানচ, প্রত্যয়াস্ত শব্দ বিশেষণ। অতএব বিশেয়ের লিঙ্গ, 

বচন ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয়। যেমন-_ 

(১) গ্রামং জগ্ষিবান নরঃ | (২) পিতরং শুশ্রবান্ পুজ্রঃ। (৩) ভূমৌ। 

নিষেছুষী নারী । (৪) কাধ্যং চক্রাণ। বালিক।। 

৩। কৃস্থু প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে বিদ্ধ শবের স্যাকস 

এবং কতকগুলি জগ্মিবস্ শবেের স্তায়। স্ত্রীলিহে ইহাদের উত্তর “ঈ' হইয়া! 

নদী শব্দের মত রূপ হয়। কানচ. প্রত্যয়ান্ত শবের রূপ পুংদিঙ্গে নর শব্দের 

না, স্ত্রীলিঙ্গে 'আ” হইয়। লতা! শব্দের স্তাঁয় এবং ক্লীবলিজে ফল শৰের 

মত হয়। 

ব০০.-কম্গ ও কানচ. প্রত্যয়াস্ত পদ বৈদিক ভাষায় বহুল পরিমাণে 

ব্যবহৃত হইত। সাধারণ সংস্কতে কখন কখন ছই-একটি প্রয়োগ দেখ যায়। 

এই দুইটি প্রত্যয়ের তেমন ব্যবহার নাই, ইহাদের বিস্থৃত আলোচন! কর! 

হইল না। 
13 
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১। স্যতৃ-স্তমানৌ। ভবিস্াতি__ক্রিষার অসমান্তি বুঝাইলে ভবিস্মুৎ 
কালে কর্তৃবাচ্যে পরশ্মৈপদী ধাতুর উত্তর স্তাতৃ, আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর স্ামান 
ও উভয়পদ্দী ধাতুর উত্তর স্যতৃ ও স্যামান প্রত্যয় হয়। 

স্তত্ প্রত্যয়ের “্যৎ, ও স্তমান প্রত্যয়ের "স্তমান” থাকে । লুট বিতক্তিতে 

ধাতুর যে সকল কার্য হয়, স্ততৃ ও স্তমান প্রত্যয় করিলে সেই সকল কার্য 
হইয়া থাকে । যথা 

সত প্রত্যয়াস্ত__জ্ঞ।+স্ততৃ-_ক্ঞান্তৎ, পুং ১মা ১বং জ্ঞান্তন্ এইরূপ, 
ভূ+শ্ততৃ-ভবিষ্বৎ গম্_-গমিম্তৎ। স্থা-_স্থাস্যৎ» যা-বাস্থৎ ইত্যাদি । 

স্তমান প্রত্যত্ীস্ত -সেব +হ্যমান-সেবিষ্কমাণ, এইরূপ, সহ. সহিষ্ত- 

মাণ, ক--করিষ্যমাণ ইত্যাদি । 

২। স্যতৃ ও স্যমান প্রত্যক়াস্ত শব্দ সকল বিশেষণ; স্থতরাং বিশেস্তের 

, লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। যথা গমিস্বন্ নরঃ (0176 1080 089 

উ1]] &০)। এইকরপ-_গমিয্তন্তী নারী ; পতি্তৎ ফলম্। বনং গমিষ্তন্ রামে| 

মাতরং প্রণনাম--08072 ৮150 ০10 1050 £0 00 00০ 101550 

৪8106601018 00011617, | 

৩। ভবিষ্তৎকালে কর্মনবাচ্যে ধাতুর উত্তর “স্তমান” প্রত্যয় হয় । বর্ধবাচ্যে 
. বিহিত শ্তমান প্রত্যয়ান্ত শব্ধ সকল কর্মের বিশেষণ । যথা-_ 

শিশুনা ত্রক্ষ্যমাণশন্দ্রঃ ; ময়! দ্রক্ষ্যমাণ। নদী ? তয় ভোক্ষ্যমাণং ফলম্। 

ব০৮০,.-শতৃু ও শানচ, প্রত্যয়াস্ত শবের হায় ম্ততু ও শ্যমান প্রত্যায়াস্ত 

:. জবাঙ মমাপিক। ক্রিয়া নহে। অপর একটি সমাপিক। ক্রিপ্নার সহিত এগুলির 

ব্যবহার হয়। 



চাটি 288710172 195 

ইংরাজীতে যেখানে 40517603866] 06৫০:৪+ এইরূপ অর্থ হয়, 

সেইখানেই শ্যতৃ ও শ্যমান ব্যবহার করিতে হয়। যথা-_ 
[0010)60186915 1960075 5681706 106 0110 2 11005 আ৪০০1- 

প্রয়াণ করিস্বুন্ স কিঞ্চিৎ জলং পপৌ। 

শ্তত ও স্যমান প্রত্যয়ান্ত শব্দ 

স্তৃ-প্রত্যয়ান্ত £--ভূ- ভবিষ্যৎ, গম্-গমিষ্থাত স্থা_ স্থাস্ৎ, পা-পাস্তৎ, 
শ্র- শ্রোস্তং। পত.-_পতিয্যৎখ জি--জেম্যৎত হন্_ হনিস্তৎ) যা যাস্যত, 
দশ. দ্রাক্ষৎ। 

স্যমান-প্রত্যয়াস্ত ৫ _-বৃত- বগিস্মমাণ, সেব--সেবিস্বমমাণ, কৃ--করিস্ু- 

মাণ, জন্--জনিষ্যমীণ, সহ--সহিষ্তমাণ, ব্যথ-ব্যথিষ্মাণ। 

[০10156 42 

75772751616 21710 1907317217৮ 

(১) যে ছাত্রটি বিগ্তালয়ে যাইবে, সে খেলা করিতেছে । (২) তুমি যে 

গল্পটি (আধ্যানম্ ) বলিবে, তাহা আমি জানি। (৩) যদু যে পুস্তকথানি 

পাঠ করিবে, তাহা! আমি দেখিব। (8) যে লোকটি কার্য্য করিবে, তাহাকে 

ডাক। (৫) আমি যে ফলটি খাইব, তাহ] উত্তম। (৬) যে বাঁলিকাটি 

খামের বাড়ীতে থাকিবে, সে এখন এখাঁনে নাই । (৭) যে পুত্র কাশী যাইবে, 
সে মাতাকে প্রণাম করিতেছে। (৮) যে ভিঙ্ষুকটি থাদ্ছ প্রার্থন৷ করিবে, সে 
এখন দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। 

154 5010. আ১০ জা] £০ 210:020 51)910 ০০৬ 00৮ 10 115 

1911061, 2, 11055 060 51009 ৬2]] 10688 5015£5 1926 ০০00৩, 

৪, হ5ড০াচে 005 আ1)0 আ1]] 901] 1066 0০-0৪5 অ]। 266৪ 1621. 
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4, ] [০ 00০ 56015 9/01০1) 06 601৭ 705 5০০, 5, 1211 

01০ 086016176 1)0 911] 07011) 086 10020101196 [0 116 00710, 6, [1 

21] 102 61561) 00 1)17) ৬100 711] 505 1)516, 7. 13260165 £01006 00 

06 01950 [:2109. 17020 9105, 8. 07106 1720) 901)0 'ম11] 526. 06 

51817 15 006 701:5561)0 1)6516. 9. [301705 0)6 00169 আ1)101) আ)]] 

05 5৪022 65 100. 10. নু 5111 0215 0210. 01 07050 01011055 

৮1101) 11] 1০2 021561 200015-2105. 

2, 0০7760% 019 10110270 567£815068, 02710 ?80801%8 :-_- 

(১) গীতং শ্রোস্তৎ জনঃ আনন্দম্ অন্ুভবতি। (২) চন্ত্রং ড্রক্গ্যৎ শিশুঃ 

হসতি। (৩) কাধ্যং করিস্বান্তঃ ভূত্যঃ বেতনং গ্রহীত্যতি। (৪) বনং গমিস্ততঃ 

রামঃ মাতরং প্রণমতি স্ম। (৫) শক্রং জেম্ততঃ বীরাঃ পুরস্কারং লপ্থান্তে | 

(৬) গৃহে স্থাস্যতী নারী অন্নং পক্ষ্যতি। 

3, 0071)056 570)6 58751615063 84710 156 10911202780 100163 : 

গমিষ্ুন্, করিস্যমাণা, দান্তন্, পান্যন্তঃ 81১0 হনিস্যতঃ | 

[707১90৭ 1৬ 

স্তঃ জ্ঞবতু € নিষ্ঠা )--৪50 6801012165 

১। জ্ত, স্তবতু নিষ্ঠা_ক্ত ও ক্রবতু এই প্রত্যয় দুইটিকে নিষ্ঠা। বলে। 
ধাতুর উত্তর অত্ীতকালে নিষ্ঠা প্রত্যয় হয়। 

ক্জবতু (40056 7886 0910101001৩ রন? নি কর্তৃবাচ্যে 

সনস্ত ধাতুর উত্তর €ক্তবতু" প্রত্যয় হুয়। ক্রবতু প্রত্যয়ের তব থাকে । 

ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত পদগুলি সমাপিক! ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় এবং এইগুলি 
কর্তৃপদ্দের বিশেষণ । পত.+ ক্তবতু-পতিতবৎ, পুং, ১ মা, ১ব:- পতিতবান্, 

দশ +জবতু _দৃষ্টবৎ, পুং, ১মা, ১ বঃ্দৃষ্টবাঁন্, শ্র+ক্তবতু-শ্রুতবৎ, পুং, 

১মাঃ ১ম:-শ্রুতবান্। 
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৩। ক্তবতু প্রত্যয়াস্ত শব্ধগুলি পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে শ্রীমৎ শবের মত 

রূপ হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ” হইয়া নর্দী শব্দের মত রূপ হয়। 
ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত পদগুলি কর্তুপদের বিশেষণ বলিয়। কর্তার লিঙ্গ, বিভক্তি 

ও বচন প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । যেমন-_ 

পুংলিজে £_বালকঃ চন্দ্রং দৃষ্টবান্। বালকৌ চন্দ্রং দৃষ্টবন্তী। বালকাঃ 
চন্্রং দৃষ্টবস্তুঃ। 

জ্ীলিঙ্গে :_ বালিকা চনদ্রং দৃষ্টবর্তী। বাঁলিকে চন্্রং দৃষ্টবতেটা। বাঁলিকাঃ 
চ্্রং দৃষ্টবত্যঃ। | 

ক্লীবলিঙ্গে :_ বৃক্ষাৎ্ৎ ফলং পতিতবৎ। বুক্ষাৎ ফলে পতিতবতী। বৃক্ষাৎ 
ফলানি পতিতবন্তি। 

কতিপয় ক্তবতু প্রত্যয়ান্ত শব্দ 
| 

অদ্-_-জগ্ধব, ক্ষিপ,_ ক্ষিপ্তবৎ, দা_দত্তবৎ+ অঙ্চ-_অচ্চিতবৎ, ক্ষম-_ 
খাতবৎ, আ-দ1_-আদত্তবৎ ০: আত্তধৎস%, অর্জ_অজ্জিতবৎ, খাদ্-_খাদ্িতবত, 
অস্ (0০ ০০) ভূতবত, খ্যা খ্যাতবখ্, দুহ--ছুপ্ধবৎঃ আপ --আপ্তবৎ, গণ 

_গণিতবৎঃ দৃশ _দৃষ্টবৎ, আস্--আসিতবৎ গম্--গতবৎ, ধা-_হিতবৎ, ই-- 
(0০ £০)-_ইতবৎ, গৈ--গীতবৎ, ধ--ধৃতবৎ, ই ( ইউ. 0০ 15৪0 )---৬৮10) 

অধি--অধীতধৎ্, গ্রহ-_গৃহীতবত, ধ্যে--ধ্যাতবৎ, চল্-_চলিতবৎ, নম্_-নতবত্ 

ইষ, (00 15] )__ইষ্টবৎ, চি--চিতবৎ্, নশ_ নষ্ট ঈক্ষ-__ঈক্ষিতবত, 

চিন্ত -_-চিন্তিতবৎ, নী__নাঁতবৎ১ কথ._-কথিতৎৎ, ছিদ্-_ছিন্নবৎ্, পচ.-পক্কবত, 

কাজ্ষ-__কাজ্িতবৎ। জন্-_জাতবত, পঠ.-পঠিতবত» কুপ.__কুপিতবত্, জি-_- 

জিতবৎ। পত-_পতিতবত, কৃজ.--কুজিতবৎ, জ্ঞা-_জ্ঞাতবত, পাঁ_গপীতবৎ, কৃ-_- 

%* শবরান্ত উপসর্গ পূর্বে থাকিয়া দা ধাতুর উত্তর সত ক্রবতু প্রত্যয় হইলে দ! ধতুর স্থানে 

[বকল্পে দত, ও ত.হয়। 
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কুতবৎ, তষ--তষ্টবৎ, পৃজ_ _পূঁজিতবৎ। রুষ._কৃষ্টবৎ্থ তৃপ._ তৃপ্তবঞ প্রচ্ছ-- 

পৃষ্টবৎ, ক্রন্দ__ক্রন্দিতবৎঃ তৃ-_তীর্ণবৎ, বন্ধ বন্ধ, ক্রী--ক্রীতবত, ত্যজ.-- 
ত্যক্তবৎ, ব্রু--উক্তবৎ ক্রীড়-_ক্রীড়িতবৎ, ত্রে-ত্রাণবৎ, ত্রাতবৎ ; ভী-_ 

ভীভবঘ, ক্রুধ __কুদ্ধবৎ দংশ._ ষ্টব, ভূজ.__ভূক্তবত, ক্ষম্-_ ক্ষাস্তবৎ, দহ. 
দ্ধবত। 

1 

ভূ-ভূতবত্। লু-_লুনবৎ, স্থজ-ৃষ্টবৎ, মন্--মতবৎ, বচ.__উক্তবৎ, 

স্ব-_স্তৃতবৎ মন্ত্র-_মন্ত্রিতবৎ, বদ_উদ্দিতবৎ» স্থাস্থিতবৎ, মুচ- মুক্তবৎ 

বপ.. উপ্ধবৎ। না স্াতবৎ্, যজ.ইষ্টবৎ, বস্_-উবিতবত। স্ব -্তৃতবত, রক্ষ, 

-রক্ষিতবত্ বিশ -বিষ্টবৎ, শ্বপংস্থুপ্ধবৎ, রুদ্_রুদিতবৎ, শাস্__-শিষ্টবৎ, 

হন্--হতবত, রুহ-_বঢ়বৎ। শী-_শয়িতবৎ, হৃ-হৃতবৎ, লভ--লব্ধবত। শ্রু-_ 

শ্রতবত, হেব-_হুতবৎ, লিখ.-__-লিখিতবৎ» পিচ _-সিক্তবৎ। 

ক্তবতু প্রত্যয়ের সাহায্যে বাক্য-সংযোজন 

00100108102 ০£ 52166220053 ৮710 0০ 1921 01 ক্তবতু 

ক্তবতু প্রত্যয়ের দ্বারা ছুইটি বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত কর! 
যায়। যেমন" 

বাক্যদ্বয় ঃ--রামঃ বনং গতদান্। মুনয়ঃ তম্ অপশ্যন। একবাক্য 

বনং গতবন্তং রামং মুনয়ঃ অপশ্বন্। বাক্যদ্বয় £-ব্রাহ্গণাঃ গঙ্গায়াং স্নাতবস্তঃ | 

তে গৃহম্ আগচ্ছন। একবাক্য ৪ _গঙ্গায়াং স্নাতবন্তঃ ব্রঙ্মণাঃ গৃহম্ আগচ্ছন্। 

বাক্যঘ্বর় £--ছাত্রঃ ব্যাকরণং পঠিতবান। স গৃহং গতবান্। একবাক্য 2-- 

ব্যাকরণং পঠিতবাঁন্ছাত্রঃ গৃহং গতবান্। বাক্যঘবয় ১ রাজ! দেবম্ অচ্চিতবান্। 
স বিপ্রেভ্যঃ গাঃ অফচ্ছৎ। একবাক্য £--দেবম্ অচ্চিতবান্ রাঁজ। বিপ্রেভ্য: 

পাঃ অযচ্ছৎ। বাক্যদঘয় £--বুক্ষাৎ পকানি ফলানি পতিতবস্তি। তানি 
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অতিথয়ে প্রধচ্ছ। একবাক্য :-বৃক্ষাৎ পতিতবস্তি পক্কানি ফলানি অতিথয়ে 

প্রযচ্ছ। 

স--6585156 19556 08010101716 

৪1 অতীতকালে সকর্্মক ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। ক্ত 

প্রত্যয়ের তি” থাকে । কর্মমবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়-নিষ্পন্ শব্ধ কর্মের বিশেষণ, 

অতএব কর্মের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। ক্ত-প্রত্যয়াস্ত পদগুলি 

সমাপিক! ক্রিয়ার মত ব্যবহৃত হয়। যেমন-- 

ক+ক্ত-কৃতঃ) দশ,+ক্ত _দৃষ্ট:, পঠ.+ক্ত-পঠিতঃ। 
1. ৪. ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষণ বলিয়া পুংলিঙ্গে “দেব” শব্দের 

ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে আকারাস্ত হইয়! “লতা” শব্দের ন্যায় এবং ক্লীবলিঙ্গে ফল, শবঝের 

ন্তায় ব্ূপ হইবে। যেমন-- 
পুংলিলে ৫ ছাত্রেণ গ্রন্থঃ পঠিতঃ। ছাত্রেণ গ্রন্থ পঠিতৌ। ছাত্রেণ 

গরন্থাঃ পঠিতাঃ। 
স্্রীলিঙ্গে 2 য়! নদী দৃষ্টা | ময় নছো দষ্টে। ময় নগ্যঃ দষ্টাঃ 

ক্লীবলিঙ্গে --তেন বনং দৃষ্টমূ। তেন বনে দৃষ্টে। তেন বনানি দৃষ্টানি। 

কর্তৃবাচ্যে ক্ত 

৫€। গ্রত্যর্থাকর্নমকপ্লিষ শীঙ স্থীস্-বস্-জন্-কুহ -জীর্য্যাতিভ্যম্চ-_ 

( গতি+অর্থ+অকর্মক-গ্লিষ-স্থা 1 আস্-বস্-রুহ-জীধ্যতিভ্যঃ+চ )। 

গত্যর্থ ধাতু (০109 ৭1706111 1000102) ), অকর্ম্মক ধাতু এবং শ্লিষ, 

(00 210091209)১ শ্রী (60116 402), স্তা (00 9600), আস্ (60 516), 

বস্ ০ 1৩11), জন্ (০ ঢ0:০0০০), রুহ (6০ ০0702 ০6) ও জ 

(৮০ £০০৬/ ০1)--এই কয়টি বাঁতু উপসর্গযৌগে সকর্মক হইলেও ইহাদের 

উত্তর বর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। 
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বর্তৃবাচ্যে জ-নিষ্পনন শব কর্তীর বিশেষণ, অতএব কর্তার লিঙ্গ; বিভক্তি 

ও বচন প্রাপ্ত হয়। যেমন-- 

গত্যর্থধাতু ১) বামঃ বনং গত:--[২98108 ৩0 00 006 19:25. 

(২) সঃ গৃহং প্রস্থিত:-76 1) 10000, (৩) ছাত্রঃ বিদ্তালয়ং প্রস্থিতঃ-_ 

1)2 500067)0 150 00 501)00], 

অকর্্মকথাতু 2-বৃদ্ধঃ মৃত:-71)6 010 2391) 0160. বালিক1 ভীত। 

[0006 8] 68160. বৃক্ষাৎ ফলং পতিতম্-00)০ 2010 01] 2000 

0১০ 66. শ্লিষ.-পিত। পুত্রম্ আশ্রিষ্ট__গ1 18056 €10018060 1719 

৪017, শী--শিশুঃ শয্যাম্ অধিশয়িত:--7)6 ০7110 195 01) 00০ 060. 

স্থা_হরি: বৈকুঠম্ অধিঠিত:-_[ন910 1551060 1) 73911500079, 

আম্-ত্রাহ্মণঃ শিবম্ উপাসিতঃ-_1152 739157017 ড019151095 91৮৪. 

বস।-(১) রামঃ বনম্ অধ্যুষিতঃ_]২9007 165106ণ0. 10. 00০ 69:59, 

(২) বিপ্রঃ একাদণীম (একাদশ্টাং বা) উপোধিতঃ-7775 0817001 

25050 00. 005 ০12561১0095 06 00০ [10010 জন্-লক্ষমণঃ রামম্ 

অনুজাতঃ-_-[50010002108. ৪5 0010 2006 22002. কহ -বানরঃ বৃক্ষম্ 

আরূঢ--[1)5 170001525% 011001920 9 610০ (156. জ- বিশ্বমন্গজীর্ণ:__ 

(76) £০৬ 014 821: 002 0121 19০. 

1ব০৪.--শ্থ ধাতুর উত্তরও কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ের প্রযোগ দেখা যায়। 

যথা--মধুকর ! বিশ্বতোহসি এনাং কথম্ (শ)--০ 76৪1! 1)0৬ 17256 

০৮. 09150666172 (99100170919 ), 

৬। নপুংসকে ভাবে ক্তঃ-_সকল ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক প্রত্যষ 

হয়। ভাববাচ্যে ক্ত-নিম্পন্ন শব্ধ বখন সমাঁপিক ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তখন 

সর্বদাই ব্লীবলিলের গ্রথমার একবচনাত্ত হয়। যথা- 
বালকেন রুদিতম-_'1)2 105 ০160. (তিন মৃতম্--176 120. তে 

সুখম্- [01765 51626. বালিকাভিঃ হসিতম্-0176 £101 19081)0. 
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০০৪. সাধারণতঃ অকর্্মীক ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয় কিন্তু 

কর্মের উল্লেথ না থাকিলে সকর্ম্ক ধাতুর উত্তরও ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। 

ভাববাচ্ে ক্ত প্রত্যয়াস্ত পদ সমাপিক। ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইলে সর্বদাই ব্লীব- 
লিঙ্গের প্রথমার একবচনে ব্যধহৃত হয় । 

ভাববাচ্যে বিহিত প্রত্যয়ান্ত পদ বিশেষ্ত, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে কখনও 

এইরূপ বিশেষ্তের উত্তর অচ. (অর্শ আদিত্বাৎ) প্রত্যয় করিয়া বিশেষণ করিয়া 

লইতে হয়। বথা-_ 

ভুঞ্জ,শ ভাবে ক্ত-_ ভুক্ত- ভোজন, ভুক্ত + অচৎলভূত্ত । 

তুক্তাঃ ব্রাঙ্গণাঃ--110956 1319100700১ আ1)0 1080 ০2060, 

ভাবে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ্দগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (%6208] 15010 ) রূপে 

ব্যবহৃত হইলে অকারাস্ত ব্লীবলিক্গ “ফল” শব্দের মত ইহাদের রূপ হয় এবং 

ইহাদের উত্তর একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন হয়। যেমন-_ 
শয়িতম্__91০6711)5. শয়িতম্-_শয়িতে, শয়িতানি । এইক্প- জল্লিতম্-_ 

50০০01). জীবিত্ম্_][.16. হসিতম্_15081., গতম্-9০10. 

৭। মতি-বুদ্ধি-পুজার্থেভ্যশ্চ-যে সকল ধাতুর অর্থ মতি (মন্. 
গ্রভৃতি--60 01015 00 অ15])), বুদ্ধ (00 4000৬) এবং পূজা (6০ 1901700, 

€০ ৪016), তাহাদের উত্তর বর্তমানকালে ক্ত প্রত্যয় হয়। বর্তমানকাল- 

বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগে কর্তায় যী বিভক্তি হয়। যেমন-_ 

রাজ্ঞাং মতম্--)0 1778১ 5155. রাজ্ঞাং বুদ্ধম্--01)5 15188? 

0)0081)0, স সর্বেষাং পৃজিত:--4১]] 01512101102, 

ক্ত-প্রত্যয়ের সাহায্যে বাক্য-সংযোজন 

(007019158010128 0: 95190217025 161 6152 13619 01 ভ্ 

(১) বাক্যদ্বয় £-ছাত্রাঃ বিদ্যালয় গতাঃ। তে ব্যাকরণম্ অপঠন্। 

একবাকয : -বিগ্ভালয়ং গতাঃ ছাত্রঃ ব্যাকরণম্ অপঠন্। (১) বাক্যদ্বয় :-_ 

-_বালিকাভি : চিতানি পুষ্পাণি, তৈঃ পুণ্পৈ: মহাদেবং পুজয়। একবাক্য :-- 
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বালিকাভিঃ চিতৈঃ পুন্পৈঃ মহাঁদেবম্ পৃজয়। (৩) বাক্যঘ্বয় :--যুন্নাভিঃ 

পুত কানি অধীতানি। ময়! তানি পুস্তকানি গৃহীতানি। একবাক্য-যুষ্সাভিঃ 

অধীতানি পুত্তকানি ময়া গৃহীতানি। 

বিভিন্ন প্রয়োগ 

(১) ততঃ ব্ব্গং গতঃ পক্ষী বিমানবরমাশ্রিতঃ (ম)--10921) 655 020 
17001001106 01 010০ £:82.0 22118] ০2 215 (0 1)08$011, (২) সিতার- 

বিন্দগ্রচয়েষু লীনাঃ (ম)-(32০5) ০15 8160105 01) 01)2 11106 101019655, 

(৩) নদীতটাৎ স শ্তেনেন হত: (প)--110 ৬795 500161) 0১ 2170] 00 

00০ 09010 ০06 00০ 1০. (৪) বরভবিস্তশ্চ ধীবরৈঃ প্রাপ্তঃ ব্যাপাদিতশ্চ-_ 

%৪0010910151)59 ৮95 521254 21001511100. 105 036 95102070200, (৫) 

বানরেণ হতে। রাজা বিপ্রাশ্চৌরেণ রক্ষিতাঃ (প,--706 17106 25 1017)60 
05 00০2 1001215% 8100. 01)6 13191)10017)5 ৮০1০ 59620 170% 00০ 00161 

কতিপয় ক্-প্রত্যয়াস্ত শব্দ 

'অদ্__অন্ন, জদ্ধ, অর্চ-_অচ্চিত, অর্জ.__অজ্জিত, অশ. (60 721%80)-- 

অষ্ট, অশ. (0০ ৪৪৮ )-_অশিত, অস্ (৫০৮০৫ )--ভূত, অস্ (6০ ছ8:০৬)-- 

অন্তঠ আপ --আপ্ত, আস্্-আসিত, ই (ই৭)__ইত, অধি+ই অধীত, ইয 

ইষ্ট, ঈক্ষ _-ঈক্ষিত,কথ কথিত, কুপ_-কুপিত, ক-কৃত, কৃষ-কৃষ্ট, ক্__কীর্ণ, 
ক্রমূ-_ক্রাস্ত, ক্রী--ক্রীত, ক্রুধ-_কুন্ধ, রুম্--কান্ত ১ কিশ ক্রি, ক্রিশিত, ক্ষম্__ 

ক্ষান্ত, ক্ষিক্ষীণ। ক্লিত। ক্ষিপ-_ ক্ষিপ্ত, কৈ ক্ষাম। ক্ষুণ-_ক্ষুধিত, খন্-_ 

থাত, খিদ্-_খিক্প, গম্-__গত,গাহ-_গাঁঢ, গুহ্--গুঢ়, গৈ গীত, গ শীর্ণ গ্রন্থ 

গ্রথিত, গ্রন্__গ্রস্ত, গ্রহ-_গৃহীত,ভ্রা ভ্রাত, প্রাণ, চিন্ত _-চিন্তিত, চুর্--চোরিত। 

ছিদ্- ছিন্ন, জন্--জাঁত, জাঁগৃ- জাগরিত, জি-__জিত, জীব._জীবিত, জং 

জীর্ণ, ডী-_ডীন, ডয়িত, তপ-_-তগু, তুষ তুষ্ট, তৃপ,- তৃপ্ত, তৃষ._তৃষিত,ত 

স্পতীর্ঘ ত্যজ_তাক্ত, ত্রৈ ত্রাণ, ত্রাত, দন্শ--দষ্ট। দহ দগ্ধ, দাদ 
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আ+দা-আদত্ত 0: আত্ব, দিব (00 5১০01:0--দ্যুন ( 012550 ), ছ্যুত 

(£210101175 ), দিশ._দিষ্ট, ছুহাদুপ্ধ, ছুষ দুষ্ট, আ1+দৃ--আদৃত, দূ 
দীর্ণ, দ্বিষ-_দিষ্ট, ধা_-হিত, ধাব২ ধাবিত (এ) 000, ধোঁত সে৪31)9) ; 

ধ--ধৃত, ধ্য-ধ্যাত, ধবংস-ধবন্ত, নম্-নত, নশ.__নষ্, নিন্দ--নিন্দিত, 
নী-নীত, নৃত- বৃত্ত, পা (6০ 01017]. )--লীত, পা (6০ 0:065০6 )-- 

পাত» পালি--পালিত, পিষ__পিষ্ট, পীড়__গীডভিত, পুষ.-_ পুষ্ট, পু-_পৃত, 

পবিত, পুজ-পৃজিত, পৃর্-_পূর্ণ, পৃরিত, প্রচ্ছ__পৃষ্ট, শ্রী-শ্রীত, বন্ধ-_-বদ্ধ, 
বুধ বুদ্ধ, জর ০7 বচ__ উক্ত, ভন্জ- ভগ্ন, ভাঁষ-_ভাধিত, ভিদ্-_ভিন্, ভী-_ 

ভীত, তু. _তুক্ত, ত্রংশ তর) ভ্রম ভ্রান্ত, ভরস্জ--ভৃ্, মন্ মত, মন 
মথিত» মস্জ-_ মগ্ন, মামিত, মুহ- মুগ্ধ, মূঢ়। বজ ইষ্ট, যুজ._যুক্ত, রু-_রুত, 

রুজ২__রুগণ, রুদ্__রুদিত, রুধ রুদ্ধ) রুহ-__রুঢ়, লভ_লব্ষ, লিখ-_লিখিত, 
লিহ-_লীঢ়, লী-_লুন, লু-লুন, বদ্_-উদ্দিত, বপ২ উপ্ত, বস্_-(6০ 156 ). 

উ্ষিত, অধি+বস--অধ্যুষিত, বস্ (০০ ০৫1: )--বসিত, বহ--উঢ়, বিদ (09 

[57০৬ )-বিদিত, খিদ- (0০ £০) বিত্ত ( ০৪10 ), বিশ ২ বিষ্ট, বৃত- 

বৃত্ত, বৃষ.বৃষ্ট, বুধ-_বিদ্ধ, ব্যাধ-বৃদ্ধ+ শপ. শপ্ত, শম্--শাস্ত, শাস্--শিষ্ট, 

শিক্ষ শিক্ষিত» শী-শয়িত, শুধ--শুদ্ধ, শুভ--শোভিত, শুষ._শু্ষ, শ্রম্-- 

শান্ত, শ্রি-শ্রিত, শ্রু- শ্রুত, সহ-_সোঢ়, সিচ২ সিক্ত, হস্ত, হজ স্থষ্ট 

ত্বন্যত, স্ব ্ তীর্ণ,। শিহ- ল্লিগ্ধ, স্পূশ-ল্পৃট, ক্ফায়--ল্ফীত, ন্মিন্মিত, 
ল্র--প্রত,। শ্বপঁ সুপ্ত, হন্্__হত, হাহীন্, হিনস্._হিংসিত, হু--হুত, হৃ-- 

জত, হৃয,_হষ্ট, হেব হৃত। 
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1. 770751066 87809478176 (4380 ক্ত 9? ভবতু ): ৃ 

1. 5 536০ 93 ভ9191)19174 ১5 07০ 10105, 2. শু 

0] 5100176 € উপ+বিশ ) 01) 0176 0121001) 0: 06 0:65 2৪ [11160 

(হন) 5 013০ 1017, 3,106 812130012 0900650 ( ন। ) 1 06 



4204 ৪৪158 71ণ, 00145091610 বা) 71735891810 

3210568, 4. 0319০ 200 07:00020 001 0010 002 0:০০ 2170 

৮০০ ০01120060 (আ1+হা+০৮ সম্+ গ্রহ) ০/% 022 0599. 

5. হাতত 20 95819936558, ২৪15 00 জেন) ৪৫6 90191501015, 

€..11175 0106 950০5170650. €( আ+ রুহ ) 09৩ 00101)2, 7, ৬৪:৪০ 

00৫7 ৫০ 206 16160 ( অনু+তপ ) ৫০: 18015 09508. 10 

19012 »/25 1160 (পুর) 0০ 705 076 60160 9511051103 ০271120 

( আ+হ্বে) ৮5 17100 1)০ 8015০. 0):০ 9001. 10. 1 10014760 

1061) 29821010160 01) 03০ 0008510] 06 07910 8526 6690521, 

11, 11009, 20001529521 200 ০0. 006 ০৪১০ ০21124 

209501969 2010 719178065৮8. 12. 599 017০ 12752058855 

09001009820. 012 61:29 2010 1৬19102701721869, 

2, 0077606 £76 10/10205710 5670615063, 02070 7905018 :-- 

(১) দ্বিজাঃ কাপীম্ অচ্চিতবতাঃ । (২) দরিদ্রাঃ মাং বস্তুং যাচিতবান্। 

€৩) তৈঃ পক্কানি ফলানি প্রাঞ্তাঃ। (৪) ময়া তশ্য মধুরং গীতং শ্রুতবান্। 

(6) শিক্ষকঃ মাং প্রশ্নং পৃষ্ঠন্। (৬) সর্পে! তং দষ্টঃ। (৭) চৌরাঃ মম 
সর্ববং চোরয়িতম। (৮) “তন ভীষণং বনং গতঃ। (৯) ময়। অয়ং সংবাঁদঃ 

জ্ঞাতবান্। (১০) রোগিণঃ শহ্যায়াং শয়িতবান্। 

[0১50] ৬ 

কৃত্য-প্রত্যয়--2০6০০1৪] 0955156 72101010163. 

১।* কৃত্য-প্রত্যয়--তব্য, অনীয়, গ্যৎ, বু ও ক্যপ._এই পাঁচটি 

প্রত্যয়কে সংস্কৃত ব্যাকরণে কৃত্য-প্রত্যয় বলে । টি পাচটি প্রত্যয় য় ভবিস্তখকালে 

এ তব্যনিয়ৌ ণৎ বং ক্যপ. পঞ্থৈতে কৃত্যসংজ্ঞকাঃ। 
ভাবে কন্মণি চেতৈ থয লক্ষ্যতেতন্তত্কুত্রচিৎ ॥ 
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এবং অনুজ্ঞ। ও ওচিত্য ( ইহা হওয়া উচিত, ইহ1 কর উচিৎ ইত্যাদি) অর্থে 
কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ বিধিলিঙের অর্থে এই 

প্রত্যয়গুলি হইয়া থাকে । কর্দবাচ্যে কৃত্য-প্রত্যয়গুলি কর্মের বিশেষণর্নপে 

ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও কখনও সমাপিক। ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। কর্মের 

বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে ইহারা কর্মের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। 

কৃত্য-প্রতায়াস্ত পদ্দগুলি পুংলিঙ্গে দেব শবৰের ন্ায়, স্ত্রীলিঙ্গে আকারাস্ত 

হইয়া লত৷ শব্দের শ্তায় এবং ব্লীবলিঙ্গে ফল শৰের ন্যায় রূপ হইবে । ভাববাচ্যে 

কত্য-প্রত্যয়ান্ত শব্দ সর্বদ| র্লীবপিঙ্গ ও প্রথমা বিভক্তির একবচনান্ত হয়। 

কৃত্য-প্রত্যয়ান্ত শব্ধ সর্বদ! ক্লীবলিঙ্দ* ও প্রথম! বিভক্তির একবচনান্ত হয়। 
কুত্য-প্রত্যয়ান্ত পদের কর্তৃকারকে “কৃত্যান।ং কর্তরি বা” এই হ্বত্রান্থসারে, 

বিকল্পে বষী বিভক্তি হয়। যথা. 

(১) ময়! চত্্রঃ ভুষ্টব্যঃঃ ০: মম চন্রঃ দ্রষ্টবত। (২) ছাত্রেণ পুস্তকং পঠনীয়ম 
0: ছাত্রন্ত পুস্তকং পঠনীয়ম্। (৩) বয়! গ্রন্থঃ পাঠ্যঃ ০: তব গ্রন্থঃ পাঠ্যঃ | (৪) 
ময়। দরিদ্রায় ধনং দেয়ম্ ০1 মম দরিদ্রায় ধনং দেয়ম্। 

২। তব্য, অনীয়-_ভবিশ্বত্কালে বা গুঁচিত্য অর্থে কর্মবাচ্যে ও 

ভাববাচ্যে সকল ধাতুর উত্তর তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয়। যথ।-_ 

(১) বাজ্ঞ। দরিদ্রেভ্যঃ ধনং দাতব্যম্ ০: দানীয়ম-_1401065 51১0010 1১০. 

€1৮০0. 60 09 000: 9 09 10106, (২) ত্বয়া এতৎ কর্তব্যম্ ০£ করণীয়ম 

_7[01015 ৪1500100200 5 590. (৩) তেন অত্র স্থাতব্যম-_76 

81)0010 505 15616, (৪) শিশুন। শয্যায়াং শয়িতবান্--)5 ০$10 আ1]] 

1085০ 00 116 015 00০ 02৫. 

কতিপয় তব্য ও অনীয় প্রত্যয়ান্ত শব্দ 
অর্চ.(ভবাদি)--মচ্চিতব্য, অর্চনীয়, অর্চ, (ডুরাদি)__অচ্চফ়িতব্য, অগ্চনীয়, 

আপ. _আগ্ুব্য, আপনীয়, ই--এতব্য, আয়নীয়, অধি-ই--অধ্যেতব্য, অধ্যয়নীয়,. 
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ঈক্ষ__ঈক্ষিতব্য, ঈক্ষণীয়, কথ.-_-কথয়িতব্য, কথনীয়; ক-_কর্তব্য, করণীয়; 
ব্রী-_ক্রেতব্য, ক্রয়ণীয় ; ক্ষম্-_ক্ষতস্তব্য, ক্ষমনীয় ; গম্--গন্তব্য, গমনীয়, গ্রহ 

গ্রহীতব্য, গ্রহণীয় ; চি-_-চেতব্য, চয়নীয় ; চিন্ত--চিস্তগিতব্য, চিস্তনীয়, 'ছিদ্-_ 

ছেত্তব্য, ছেদনীয় ; জি--জেতব্য, জয়নীয় $ জীব--+জীবিতবায, জীবনীয় ; জ্ঞ1-- 
জ্ঞতব্য, জ্ঞনীয় ; ত্যজ._ ত্যক্তব্য, ত্যজনীয়, দা_-দাতব্য, দানীয় ; দশ. দ্রষ্টব্য, 

দর্শনীয় ; নী-_নেতব্য, নয়নীয় ; পঠ._পঠিতব্য, পঠনীয় ; পা _পাঁতব্য, পানীয় ; 
পালি-_-পালিয়িতব্য, পালনীয়, পৃজং_পৃজয়িতব্য. পৃজনীয়, প্রচ্ছ.প্রষ্টবা, 
প্রচ্ছনীয়, বস্-_বন্তব্য, বসনীয়, বুধ -_বোদ্ধব্য, বোধনীয়, বৃত--ব্ডিতব্য, বর্তব্য; 

ক্রণঃবচ.__বক্তব্য, বচনীয় ) '্তক্ষ _-ভক্ষয়িতব্য, ভক্ষণীয়) ভিদ্্-_ভেত্তব্য, ভেদনায়? 
ভী-_-ভেতব্য, ভদ্রনীয় ; ভুজ.__-ভোক্তব), ভোজনীয় ; ভূ--ভবিতব্য, ভবনীয় ; 

ভূ-_ভর্ভব্য, ভরণীয় ; মন্-_মন্তব্য, মননীঘ়্ ; যজ.-_যষ্টব্য, যঙ্জনীয় ; যাচ- 

যাচিতব্য, যাঁচনীয় ; রক্ষ __রক্ষিতব্য, রক্ষণীয়, রুদ্__রোদ্িতব্য, রোদনীয় লভ_ 
লব্ধব্য, লভনীয়, বন্দ _বন্দিতব্য, বন্দনীয় ; বহ্--বৌঁঢ়ব্য, বহনীয়্ ) বা. 

বাঞ্ছিতব্য, বাঞ্চনীয় বিশং বেষ্টব্য, বেশনীয় ; শিক্ষ-__শিঞ্ষিতব্য, শিক্ষণীর, 
শী_ শয়িতব্য, শয়নীয় ; শুভ--শোভিতব্য, শোভনীয় ; শ্র--শ্রোতব্য, শ্রবণীয়, 

সহ-_-সহিতব্য, সোঢ়ব্য, সহনীয় ; ব্জ_ত্রষ্টব্য, সর্জনীয়, সেব--সেবিতব্য, 

সেবনীয় ; স্ত-_ক্তোতবা, ত্তবনীয়, স্থা-ম্থাতব্য, স্থানীয়, স্পৃহশ-স্পৃহয়িতব্য, 

স্পৃহণীগস : স্মৃ-_ন্মর্তব্য, স্মরণীয় ; হন্-_হস্তব্য, হননীয়; হঘ__হুসিতব্য, হসনীয় ; 

₹ু--হোতব্য, হবনীয় ; হৃ_ হর্তব্য, হরণীয়। 

2০৮০,--বস্ (০০ 11) ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে তব্য প্রত্যয় হয় এবং তখন 

“বাস্তব্য এই পদ হয়। যথা-_-আসীৎ কল্যাণকটকবান্তব্যে। ভৈরবে। নাম ব্যাধঃ 

(হি )--110616 45 2. 1)011675 2. 169105150 0£ 1091521591010918 

13810060. 1310211808, 

৩। ণ্য্-খহলোর্ণ্য_কর্পবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ভবিস্যৎকালে ব1 
.*ুঁচিতা, অর্থে খকারাত্ত ও ব্যঞ্জনবর্ণাস্ত ধাতুর উত্তর "্যৎঃ. হয়। গ্যৎ 
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প্রত্যয়ের '' থাকে। যথা--খকারান্ত--ক+-ণ্যৎ- কার্য, এইরপ, শব 
মারা, হ- হাধ্য, ধার্য, কু সারধ্য। ব্যঞ্জনবর্ণীস্ত-_ত্যজ__ত্যাজা, 
মন্--মান্ত» সিচ.-সেচ্য, ভজ.-_ভাজ্য, বুধ বোধ্য, বহ--বাহা, হস্ব_হান্ত, 

ছিদ্-_ছেপ্ত, ভিদ্-_ভেগা,--শ্বস্-শ্বান্ত, গ্রহ গ্রাহথ, বচং-বাচ্য, শব” অর্থে 
বচ.-_ বাক্য, ভূজ.-ভোজ্য, “ভোগ্য” অর্থে ভুজ--ভোগ্য, মন্--মান্ত, যুজ.-- 

যোজ্যঃ "অহ" অর্থে যুজ-যোগা, নি-যুজ.--নিযোজ্য (ভৃত্য), নি-যুজ --নিয়োগ্য 

( প্রতৃ---1093091 )১ হ্স্--হান্য | 

প্রয়োগ ৪ ত্যাজো। ছুষ্টঃ প্রিয়োপি_( রঘু )। 

৪ যণ-অচে। য€__কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে হ্বরাস্ত ধাতুর উত্তর 
যত প্রত্যয় হয়। যত প্রতায়ের 'ধ* থাকে । যথা_চি--যৎচেয়। এইবপ 

জি-_জেয়, নী-_নেয়, শ্রু--শ্রব্য, ভূ--ভব্য। 

(১) নরপতিনা শক্রর্জেয়---[1)6 56105 51100]0 12 50150136150 

0৮ 00০ 110, (২) ময়া পুষ্পাণি চেয়ানি--706 20%7215 51)0010 ০০ 

0100160 0% 106. 

৫1 “য্ পরে থাকিলে ধাতুর অন্তস্থিত আকার ও খন্ ধাতুর অন্ 

ভাগের স্থানে একার হয়| যথা _দা+যত্ব_দেয়। এইরূপ, পাঁ_পেয়, 

ধা__ধেয়। গৈ (গা ,--গেয়, মা মেয়, হা-ভেয়, স্থা--ন্ছেয়। জা-জেয়, 

খন্__থেয়। 

৬। কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প-বগীস্ত ধাতু এবং শক্ ধাতু ও সহ. ধাতুর 

উত্তর যত প্রত্যয় হয়। যথা-_শপ._শপ্য, রভ.-রভ্য, লভ. লভ্য, রম্--রম্য, 

গম্-_গম্য, নম _নম্য, শক্-শক্য, সহ.সহা। 

৭। ক্যপ-কর্মবাচ্যে ও তভাববাচ্যে ই, দৃ+ কৃ, শাস্ ও স্ত প্রভৃতি 

ধাতুর উত্তর ক্যপ, প্রত্যয় হয়। ক্যপ, প্রত্যয়ের 'য” থাকে । যথ।, ই-_ইত্য 
দু--দৃতা, ভূ--ভৃত্য, ক- কৃত্য, শাস্্-_শিল্, স্ব স্তত্য। 
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৮। ভাববাচ্যে স্বস্ত পদের পরবর্থী 'হন্ ধাতুর উত্তর কাপ. হয়। ন 

স্থানে ত হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা- আত্মহত্যা, ন্ধহত্য]। 
1০৪. (ক) তব্য, অনীয়, ণ্যৎ্, যৎ ও ক্যপ, প্রত্যয়কে 'কৃত্য' প্রত্যয় বলে। 

ভবিষ্তৎকালে এবং ওঁচিত্য ও অন্ুজ্ঞা অর্থে (অর্থাৎ যেখানে বিধিলিঙের প্রয়োগ 
করিতে হয়) কৃত্য প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা--ভবিষ্যৎ কালে-ত্বয়। তত্র 
গন্তব্যম্ঃ বালকেন জ্রীড়িতথ্যম। ওচিত্য অর্থে--পরনিন্দা ন কর্তৃব্যা, অসত্সঙ্গঃ 
পরিহ্্তব্য: ; দরিদ্রেত্যঃ ধনং দেয়ম্। অন্তুজ্ঞা! অর্থে_ত্বয়। ইহ ভোক্তবাম্। 

(খ) কর্মবাচ্যে কৃত্য- প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্ষ সকল কর্মের বিশেষণ, সুতরাং কর্মের 

লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন প্রাপ্ত হয়। ধথা--বালকেন চন্ত্রঃ দ্রষ্টব্যঃ; ত্য়া কাশী 
গন্তব্য। ; ময় ফলানি ভোক্তব্যানি $ তেন কার্য্যং করণীয়ম্; ছাত্রৈঃ পুস্তকাঁনি 

পাঠ্যানি; দ্বিজেন হরিঃ স্তৃত্যঃ | 

(গ) ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যয় হইলে কর্তায় ওয়া ব1 ষঠী বিভক্তি হয়। 
যথা-_ময়| গৃহং গন্তব্যম্ ০: মম গৃহং গন্তব্যম্। 

(ঘ) ভাববাচ্যে কৃত্য প্রত্যয়-নিম্পন্ন শব্দ সকল ঘখন সমাঁপিক। ক্রিয়ারূপে 

ব্যবহৃত হয় তখম ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার একবচনান্ত হয়। যথ।-ময়! স্থাতব্যম্, 

বয়! ্নাতব্যম্, তেন গন্তব্যম্। 

বিভিন্ন প্রয়োগ 

(১) তয়! অন্মদ্র পরিজনো। রক্ষণীয়ঃ (প)--0এ: [51505 5170910 1০ 

0006250200৬ 5০0. 

(২) কথমহং শশ্তভক্ষকঃ সিংহেন ব্যাপাদয়িতব্য:? (হি) 

-.:8110014 [ আ1)0 20 ৪ 56660911219 1১6 [01116 105 0১০ 11019. 

(৩) যল্ন্নং নান্তি, তদ। স্প্রীতেনাপি বচস। তাবদতিথিঃ পৃজ্যঃ (হি) 
[6 00616 102. 150 69090, ও, 80650 51১0010 12 61068781060 ০৬০1১ 09 

৪৮666 019. 
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(৪) রাজন! আশ্রমমৃগোহয়ং ন হস্তব্যং, ন হস্তব্যং (শ)--0 186! 
[0 75 8 5086 0£ 006 1061001885১ 10 20015017006 76. 10111০0 3 101001386 

[06 0০ 13115. 

(৫) দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো খিগ্যয়ালঙ্কতোহপি সন্--(হি)_-4 1০160 
1001) 91)0010 12 9100007360. 01701151) 1)0 109 02 21200%/60. ড/10) 

1৩9001175, 

(৬) উপায়ে হিযচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈ: (হি)--ড172৮ ০80 

06 201315%50 15 2. 90০৬1৩৩০413 79৬0] 10৩ 0013 1) ৪1011. 

ঢ০:0150 ৫4 

1,14/707%3102 2780 1901291):% ৮৮ 

1,700 01401: 0? 075 652.019617 51901410010 0150122য০৭ 

(লজ্বা). 2,775 110] 00901 51709010. ৫৮1০ ( দ1 ) 1101)6% 00 07০ 

[০9০1 3. ৮৮০ 59190101700 2023000 (ত্যজ্য ) ০০1: 169115101), 
4,100070952 5500 50105 01 0132 10195 51009010402 1755870-( শর ) ঢ0ড 

5000, 5, ০: 10250] 90910 0৩ 5০15০ (সেবা) 05 90ঘ. 

6, 11092 80৬915 813090100০0 0100150 05 500. "7, 4৯] ৯৪ডও 

8) (পরি-ত্যজ,) 0৩ ০079087)5 01 0106 1০150. 8. [১00265 

90010 ০০ ঠা:50 56150050. (সম গ্রহ ) 01727 690 (পঠ.) ৮5 51] 

6046005,9, ০০ 500]4 100 £০9 (গম) 21012 11) 118 01:91 

[1500 10.,1101015 0055 90014 1706 102 1651120. 83 10 516108 9৬2০ 

10165, 115 4৯ 0০০ 1015100.5170010 1510 1015 00600 আআ] 

091005651 5010295 125, ড০০ 8150010 1506 £০ 00675 100০ 

[705 01:02155 

2, 0077606 878 70110290800 86767063) 0970 ?608278 : 

(১) গুণিনাং পুজা কর্তব্য । (২) কদাপি মিথ্য! ন বক্তব্য! । (৩) 
রাজ দরিস্রেভাঃ,ধনানি দেয়ম্। (৪) সর্ধদ| দুর্জনসংসর্গঃ পরিত্যাজম্। (৫) 

14 
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অহং ত্তবয়া সহ ন গন্তব্যম। (৬) ব্যবসায়েন. ময় অর্থ লভমে। (৭) তেন 

মধুরং গীতং গেয়ঃ | (৮) অহ্ম অনুতং বচনঃ ন কথয়িতব্যঃ। (৯) শিশবঃ 

পূর্ণ চন্ত্রঃ দ্রষ্টব্য: | (১৯) ছাত্রাঃ প্রশ্নঃ প্রষ্টব্যাঃ | 

[7950] ৬] 

সহ ৪94 লঃপ.(যপ,) 

[11060111181016 1851 0581 610119165 

১। সমানকর্তৃকিয়োঃ পুর্ব্কালে_-এক বাক্যে দুইটি ক্রিয়ার এক 
কর্ত। হইলে “অনন্তর” অর্থে পূর্ব-বোধক ধাতুর উত্তরে ক্ত। প্রত্যয় হয়। 

সত] প্রত্যয়ের “তব” থাঁকে। ক প্রত্যয়ান্ত শব্ধগুলি অব্যয় এবং অসমাপিক) 

ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। ষথা-_ 
পুত্রঃ গৃহং গত্ব! মাতরং প্রণমতি-_এখানে গমন করা ও প্রণাম করা এই 

দুইটি ক্রিয়ার কর্তা একজন-_পুত্রঃ, এবং পুর্ব ক্রিয়_-গমনক্রিয়া-বোধক গম্ 
ধাতুর উত্তর ক্তাচ্ হইল। যথা--ক4+ত্রাকৃত্বা, গম্+ক্।সগত্া, ক্রী+ 
বা সক্রীত্বা, শ্র+ক্রা ₹্রত্বা, পত.+ তব পতিত্ব!। | 

' প্রয়োগ 20১ সোছুপি শ্রদ্ধেয়ং ব5 তন্ত শ্রত্ব। রিত্রমালাং “দত্ব।ঠ প্রাহ__ 

(প)। (২) দিনান্তরে তত্র “গত্বা" দীনারম্ একং 'দৃষ্ট। গৃহীত্ব। চ চিন্তিতবান্ 

(পা)। (2) ব্রজ ভরত 'গৃহীত্বাঃ পাছুকে তং মদীয়ে--( ভটি )। 

২। অলং খান্োঃ প্রতিষেধক্মোঃ গ্রাচাং ক্ত।-_নিষেধার্থক অলম্ 
ও খলু শব্দের যোগে ধাতুর উত্তর বিকল্প ত্ব। প্রত্যয় হয়। যথা-_-অলং ভূত্বা 

9 অলং ভোজনেন (০ 106০৫ 0৫ ০০01)8 ), খলু গত্বা ০0: খলু গমনেন 

(2০ 70650 0££91)£ ). 

1ব০০--সহজ কথায় বাঙ্গালায় যেখানে যাইয়!, আসিয়া, বলিয়া, দেখিয়! 

ইত্যাদি বুঝায় এবং ইহাদের অর্থ যাইবার পরঃ আসিবার পর, বলিবার পর, 

ইত্যাদি অনস্তরার্থ বুঝায় সংস্থতে সেইখানেই ধাতুর উত্তর স্ব গ্রত্যয় হয়। 
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ল্য 
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৩। সমাসেহনঞ০, পৃর্বের্ব কে ল্যপ._নঞ,ভিন্ন অন্ত কেন অব্যয় 
পদের সহিত সমাঁস হইলে ধাতুর উত্তর তব! প্রত্যয় ন। হইয়া! ল্যপ, প্রতায় হয়। 
অর্থাৎ ধাতুর পূর্বে নঞ, ভিন্ন "অপর কোন উপনর্গ থাঁকিলে কাচ, প্রতায়ের 
স্থানে ল্যপ, হয়। ল্যপ, প্রত্যয়ের এ” থাকে । ল্যপ, প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি 

অব্যয় ও অসমাপিক। ক্রিয়া । যথা-_ 

অ--দা7ল্যপ -আদায়, বি ক্রী+ল্যপ,.স্বিক্রীয়। আ-_নী+ল্যপ, 
স্আনীয়। : 

প্রয়োগ (১) স কুঠারম্ “আদায়” বনে কাগ্ঠার্থং গত:--(প)। (২) 

অহং শক্তখরাবং “বিক্রীয়' দশ কপর্দকান্ প্রাপ্সোমি-(হি)। (৩) সঙ্জীবকম্ 

“আনীয়+ দশনং কারিতবস্তৌ_-(হি)। 

কিন্ত ধাতুর পূর্বে নঞ. থাকিলে তব হয়, ল্যপ. হয় না। যেমন-_অদৃষ্টা, 
অপীত্বা, অদত্ব!, অক্রীত্ব। ইত্যাদি । 

প্রয়োগ £- দেশাস্তরম্ 'অদৃষ্ট।, কাং শিষ্টগনবার্তাং কথগ্রিগ্সি (প)। (২) 

অয়ং তাঁবৎ স্বামী পিঙ্গলকঃ পানীয়ম্ অপীত্ব। পরাবৃত্য উপবিষ্ট (হি)। 

ল্যপ. প্রত্যয়ের দুই-একটি নিয়ম 

১। ল্যপ পরে থাকিলে তন্ঃ মন্ প্রভৃতি ধাতুর ন্স্থানে ত হয়। যথ৷ 

_আ1- হন্4ল্যপ.-আহত্য, সম্বমন্7ল্যপ.সম্মত্য,। বি-তন্+লপ, 

₹ বিতত্য। 

২। ল্যপ্ পরে থাকিলে যম্, রম্ প্রভৃতি ধাতুর স্থানে বিকল্পে ত হয়। 

যেমন-_-সম্--যম্1ল্যপ.- সংযম, সংযত্য, বি-_রম্্+ ল্যপ.সবিরম্য, ৰিরভ্য ) 

প্র-_নম্+ল্যপ,., প্রণম্য, প্রণত্য, আগ? ল্প.- আগমা, আগত্য 

৩। ল্যপ. পুরে থাকিলে হৃহ্ব স্বরাস্ত ধাতুর পরে “ত" আগম হয়। যেমন-_. 
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আদৃবল্যপ -আদৃত্য। বি-জি+ল্যপ.-বিজিত্য। দীর্ঘ স্বর হইলে-- 
সম্-ভূ+লাপ.সসন্তুয়, বি--নী+ল্যপ স্বিনীয়। 

৪। ল্যপ.পরে থাঁকিলে শী ধাতু স্থানে শয়, প্রচ্ছ.ধাতু স্থানে পৃচ্ছ এবং 

গ্রহ ধাতু স্থানে গৃহ হয। যেমন-'অধি _শী+ল্যপ.-অধিশয্য, আ--প্রচ্ছ, 
+ল্যপ, -আপচ্ছ্য। নম্-গ্র্+ল্যপ.-সগৃহ, নি-_গ্রভ+ল্যপ.- নিগৃহা। 

৫। ল্যপ পবে থাকিলে ধাতুব দীর্ঘ খ৷ স্থানে ঈব্ হয। যেমন _বি-_দ, 
+ল্যপ,্বিদীর্ধ্য, বি-ক+ল্যপ বিকীর্যা) বি-ভুলাপ _বিতীরধা, 

বি-স্ত+ল্যপ.. বিস্তীর্য্য । 

৬। ল্যপ, পরে থাকিলে ণিগেব লোপ হষ। যেমন--বি-নাশি+ল্যপ, 

বিনাশ, অ।-বরাধি+ল্যপ ₹আবাধ্যঃ অধি-_-আপি+ল্যপ._অধ্যাপ্য, 

সম্--স্থাপি4ল্যপ,.-স-স্থাপ্য। 

৭। ল্যপ.পরে থাকিলে নিচের পূর্বব ব্বব যদি হৃন্ ২য, তাহ ণিচের স্থানে 

অধ ভয। ধেমন--বি-__রমি+ল্যপ -পিরমধ্য। বি-_গণি+ল্যপ,. বিগণযা, 

বি--বচি+ল্যপ.-বিরচয্য | 

৮। ল্যপ. পরে থাকিলে আপ. ধ'তুব ণিচেব স্থানে অয় এবং বিকল্পে 

ণিচেব লোপ হয। যেমন- প্র-আপি+ল্যপ -্ প্রাপষাঃ ০0: প্রাপ্য, 
সম--আপি+ল্যপ.-সমাপধ্য ০: সমাপ্য। 

৯। ইংবাজীব 70166০৮ 787010119 সংস্কতে কতা ও ল্যপ, প্রত্যয়ান্ত 

পদের দ্বার অন্বাদ করা যাষ। কিন্তু সর্ববদ|] মনে রাখতে হইবে যে, ক্তী ব। 
ল্যপ. প্রত্যয়াস্ত পদের কর্ত1ঃ এবং 21710 ৬০2১-এর কর্ত। এক হওয়া চাই। 
যথ।-__ 

1. 55105 £0175 1)0100 176 50 1015 12000061- গৃহং গত্বা? স 

মাতরং তৃষ্টবান্। 
2, [2111106 581)8১ 1২21012 15001060 00 4৯5041750 আআ] 

1118 12 9168-_-রাবণং “নিহত্য” রামঃ পত্ব্য। সীতয়া সহ অযোধ্যাক়াং 

প্রত্যাগতঃ | 



[৭1001788107 54 5নু 210101678 919 

১০। ইংরাজীতে যে সকল বাঁক্যে 81667 (01776 ০6০.)১ 20851708 

(00196 ৪০.) স্ম1)৩0. প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, সংস্কতে সেই নকল স্থানে করণ 

ব1 ল্যপ, প্রত্যয়ান্ত প্রয়োগ করিতে হয় এবং 9007» ডা1761) প্রভৃতির স্বতন্ত্র 

অনুবাদ কর হয় না । যথা-»» 

এ) 4১61 £011)6, ][ 52 ৪ 0০০: 0০৭--গৃহং গত্ব। অহং কঞ্চিৎ 

দরিদ্রং বাশকম্ অপশ্যম। (2) 178৮1061580. 60010815155 15580 

তো 0016-ব্যাকরণম্ অধীত্য স সাহিত্যম্ অধীতবান। (3) ৬৬1১6 

[২917)2, ০2106 101720৩9100 1১096 00৬] [9 115 1000110--রামো গৃহং 

গত্ব। মাতরং গ্রণতবান্। 

রষ্টব্য-_নেত্রে নিমীল্য হসতি ইত্যাদি স্থলে নিমীলন ও হমন কাঁধ্য এক 

সঙ্গে চলিতে থাকিলেও প্রথম নিমীলনের পর হইতে হুসন্ চলিতেছে বলিয়! 

ক্রিয়ার পূর্ববকালত্বের ব্যাঘাত হইল না। ণরণে চ ব!মনং দৃষ্ট? পুনর্জন্ম ন 

বিদ্ভাতে” ইত্যাদি স্থলে দৃ?$ ও “বিছ্ভতের' কর্ত। পৃথক্ বলিয়া অসাধু প্রয়োগ, 
অথব] দর্শন ক্রিয়ার কর্তা যে ব্যক্তি জল্মও তাহারই, উভয়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য 

বলিয়। ভিন্ন কর্তা হয় নাই, অতএব শুদ্ধ, কিংবা! রথে চ বামনং দৃঃ। স্থিতন্য 

পুনর্জন্ম ন বিদ্ভতে--এইরূপ করিলেও শুদ্ধ হয়। 

কতিপয় ক্র প্রত্যয়ান্ত পদ 

অদ্-_জগ্ধা, অঙ্চ ( ভাদি )-_-অক্ষিত্বা, অচ্চ, ( ট্ররাদি)-_অচ্চয়িত্বা» অর্জজ. 
__অজ্জিতা, অর্জয়িত্বা, অস্(1০ ০ )-ভূত্ব।; আপ _ আগ, ই-ইত্বা, 
ঈক্ষ-_ঈন্গিত্বা, কথ. _কথয়িত্বা কূপ কুপিত্ব।; কৃ-রত্বা কৃষ ২ কষ্ট, 
ক্ষিপ- ক্ষিপ্ত, ক্রম ত্রমিত্বা, ক্রী-ক্রীত্বা, ক্রীড়._ক্রীড়িত্বা,ক্রিশক্রিশিত্ব। 

কি); ক্ষম্ন_ক্ষান্।, খন্-_খনিত্বা, খাতা, গণ __গণয়িতা। গম্-গন্ধ।॥ গৈ: 

গীত্ব।, গ্রন্থ _ গ্রথিত্ব ॥ গ্রন্থিত্বা, গ্রহ _গৃহীত্বা। ভ্রা-দ্রাত্বা॥ চি-_চিত্বাও চিত্ত ₹- 

চিন্তয়িত্বাঁ॥ চুর_চোরস়িত্বা, ছিদ্--ছিত্ব। জি-_লিত্বা, জাগৃ-_জাগরিত্বা, জ্ঞা_. 
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জাত্ব।, জ্ঞাপি-জ্ঞাপয়িত্বা॥ ভী-_ডঙ্িত্বঃ তপ -তণপ্ত, তৃ-_ভীত্ব1, তাজ 

ত্যক্ত।, দনশ-_দ&, দহ, -দঞ্চ।, দা দত্ব।) দুহছুপ্ধ, দৃশ. দৃষ্ট, দ্বিষ, 

_ছিই।, ধাঁহিত্বাত ধু-ধত্বা) খ্যৈ-ধ্যাত্বা, নম্বনত্বা, নশ._নশিতা। 
নষ্টা, নং, নী-_নীত্বাঃ নৃত_ নত্তিত্ব, পচ.--পক্তণ, পঠ._পঠিত্বাঃ পত- 
পতিত্বা, পা-_পাত্বা, মন্থ_-মধিত্ব।, মন্থিত্ব|। ; মুষ --সুষিত্বা, যজ₹-ইষ্।, যাচ, 
-্যাচিত্বা, রভ. রন্ধবা» রুদ্_রুদিত্বা, রুধ, কুদ্ধ1॥ রুহ কটা» লভ._লবও, 

লিখ__লিখিত্বা, লেখিত্বা, লিহ.--লীঢ়া, বদ২_উদ্দিত্বা, বস্ (6০ ৫%6]1) 

_উধিত্বাঃ বস্ (1০ ০6 ০7 )--বসিত্বা, বিদ্--বিদিত্বা, বিশ.বিষ্ট৭, ব্যধ, 
--বিদ্ধ, শাস্্_শাসিত্বাও শি), বৃত-বন্তিত্ব॥ শী--শয়িত্বা॥ শ্রি--শরিত্বা। 

শ্রম্_ শমিত্ব অন্ধ, সহ-সো51, সিচ.__ পিক হৃ-হ্থত্বা, হজ হন, 

সেব-_সেবিত্বা, অ্তন্ভ- পৰা, স্ব-স্ব, ভ-ঘ্তত্1, স্থাস্থিতবা। স্থাপি-- 
স্থাপয়িত্বা, ল।-ন্বাত্বা। স্পৃশ স্পৃ্ট। স্ব দ্বত্বা আপ সপ হন্_ হত্বা, 

হস্-_হাসিত্ব, হা--হিত্বা, হু-_হুত্ব!, হ-ন্বত্ব।, হেব--সছদুত্বা | 

কতিপয় ল্যপ. প্রত্যয়ান্ত পদ 

প্র--আপ.-_প্রাপা, প্র--ক- প্রকীর্যা। প্র-দাপ্রদায়। প্র-নম্-_গ্রণম্য, 

প্রণত্য,_প্র--নী- প্রণীয়, গ্র-নি+পত, ৬ প্রণিপত্য, প্র- বুধ প্রবুধ্য, প্র 

ক্র ০: বচ.- প্রোচ্য, প্র-মুচ_-. প্রমূচ, প্র-বস্্_ প্রোষ়্, প্র-বিশ- প্রবিশ্ত 

প্র+শনস্_ গ্রশস্য, প্র+--প্রহয়। শু 1ন্থা গ্রস্থায় প্র গ্রহৃভ্য। পরা 

-_-পরা+জি--পরাছিত্য, পরা1+ভূ-_পরাভূয়ঃ পরা 4মুশ- পরমৃশ্য । অপ. 

অপ+কৃ--অপকৃত্য। সম্--সম্+ গ্রহ -সংগৃহ, সম+আ1+1জ।--সমাদ্রায়, 

সম+চি--সঞ্চিত্য। সম্+ত্যজ_সন্তজা, সম্-দন্ণ--সন্হ্য, সম্+ ধা 

সন্ধায়, সম্+পৃজ --সম্পূজয, সম্+ভৃ-সম্ভৃয়। সম্+যম্--সংযত্য, সম্+ স্ব 

সংস্তত্য, সম্1ন্ম-সংশ্থতা। সম+যম্-সংযম্য। অনু-অনু--ইফ-_ম দ্বিমত, 

অন্ধ +কৃ-_অনুকৃত্য, অন্থ+ গ্রহ. _অনুগৃহ। অনু+জ্ঞ|-_অনুজ্ঞায়, অনু + নী-_ 
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অন্ুনীয়, অন্ু+ভৃ--অন্থভূয়,। অন্থ+স্থা-অনুষ্ঠায়। অব--অব+গাহং 
অবগ্রাহ, অব+জ্ঞা-_-অবজ্ঞায়, অব+ধারি_অবধাধ্য। নির্-নিয়+ঈক্ষ, 

_নিরাক্ষ্য, নিয়1গম্-নিদ্য, নির্গত্য। নিয্-চি-_নিশ্চিত্য, নিয়+ নী- 
নিণায়। নির্-মাঁনির্্ায়। নির্1ত্র_নিঃহ্তত্য। অভি-অভি+ অস্ 
 অত্যস্য, অভি+ধ|_-অভিধায়। অভি+ব/দি-_অভিবাদ্যঃ অভি+-তূ-- 
অভিভূম । বি-বি-ক-বিকীধ্্য, বি+ক্রী_বিক্রীয়, বি-চিন্ত-»বিচিন্ত্য, 
ল4+জ্ঞ/-বিজ্ঞায়। বি+জি- বিজিত্য, বি+জ্ঞাপি_বিজ্ঞাপ্য, বি+তন্-- 

বিততা, বি--তি-বিতীধ্য,। বি+দৃ-বিদীর্ধ্য, বি+দারি বিদার্ধ্য, বি+- ধা 

বিধধয়, বি+নাশি-_বিনাশ্ব, বি+নী-বিনীয়, বি+ল্যপ-বিলপ্য, বি+- 
স্থজ, -বিস্যজ্য। বি+সৃ_বিস্তীর্যা, বি+হা--বিহায়। অধি-_অধি+ই-- 

অধীতা, অধি+র-অধিকৃত্য, অধি4বস্_অধুষ্ব, অধি+ণী-_-মধিশয্য। 
অধি+-স্থ!_অরিষ্ঠান। উৎ--উৎ+ দিশ--উদ্দিশ্ত, উৎ+ধু-_উদ্ধৃত্য, উৎ-_ 

+মচ ২ উন্ুচা, উৎ+স্থা__উত্থার, উৎ+স্থাপি-_উথ্থাপ্য। অতি_অতি+ 

ক্রম--অতিক্রম্য। নি-গ্রহ-নিগৃহ, নি+শম্বনিশস্য। প্রতি-প্রতি+ 
জ্ঞ/_প্রতিজ্ঞায়, প্রতি+পালি--প্রতিপালা, প্রতি +শ্র- প্রতিশ্রত্য। পরি 
_ পরি+জ্ঞা_পরিজ্ঞায়। গরি+ইঈক্ষ--_পরীক্ষা, পরি+তযজ্য- -পরিত্যজা, 

পরি+ধা-_পরিধায় পরি+হ_পরিহৃতা। উপ-উপ+ই-উপেত্য, উপ+ 

কু-উপকৃত্য, উপ+গম্-_উপগম্যঃ ০: উপগতাঃ উপ+-দিশ_-_উপদিশ্ট, উপ 

+নী--উপনীয় উপ+ল্থ-_উপহ্থত্য । আআ11কৃষ--আকুত্ত,। আ।+গম. 

-আগমা ০: আগত্য, আ+দিশ-_-মার্দিশ্ঠ, অ1+ভ্র1--আত্রায়। আদা 

আদায়, আ+দৃ--আদৃতা, আ1+নী-আনীয়,। অ+ প্রচ্ছ-_-আপৃচ্ছ্য, 
অ14+-মন্ত্র.--আমন্ত্রা, আ+রভং-আরভা, অ14রুহ_আকুহ, আ+ লিখ. 

--আলিখা, অ।+শ্রি--মাশ্রিত্য, আ+ গ্লিষ _আশ্লিস্ব, আ+হন্__আহত্য, 

আ+হ্রে--আহ্য়। 
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( 10) 61551061001 কু 0 লযপ,) 

(১) বামঃ লঙ্কাং জগাম, ততঃ সঃ রাখণং জঘাঁন-রামঃ লঙ্কাং গত্ব। 

রাথণং জধান। (২) ছাত্রাঃ শিক্ষকং প্রাণমন্, ততঃ তে গ্রন্থম অপঠন্_ ছাঃ 

শিক্ষকং প্রণম্য গ্রন্থমূ অপঠন্। (৩) পুত্রঃ গৃহম্ অণগচ্ছৎ ততঃ স ম'তবং 

প্রাণমৎ-_ পুত্রঃ গৃহম্ আগত্য মাতরং প্রাণমত্। (৪) শিষ্যাঃ শান্্াণি অপঠন্ 

ততঃ তে জ্ঞানম্ অলভন্ত-₹শিল্তাঃ শাস্ত্রাণি পঠিত্বা জ্ঞানম্ "্মলভন্ত॥ (৫) 
ধিনাত্তরে তত্র গরত্বা দীনারমেকং চ দুষ্ট গৃহীত্বা চ চিন্তিতবান্ (প)--0% 
20700610611 0৫8 116১ 17911) £€0100 01701 101). 95010 ০011) 00012 

10 00 20৫. 03008), (৬) ততোহসৌ দুষ্ট বকঃ তান্ মতস্তান একৈকশো 

গাত্বা কম্মিংশ্চিদ দেশে খাঁদিত্বা পুনঃ আগত্য বদতি (হি)-1০0) 0০ 
ড10150 ০00 ০21151105 00095 51) 0100 75 0172 00০৮০001 10 0761 

৪ 2 ০০1:0811) 0719০0 1০6011960. 86911) 5810. 

[%০1015০ &25 

25110770787046 27060 907851056 ১ 

1. 15177 (উতৎ+স্থা) 17 00০ 0)00101076 106 50965 €0 211 

2. 755106 2৪8. (অধি1+ই) 708005৭0015] 11661:80305, 

3. [12580519205 (মা) 2 010৩ 05726255102 21762160 0006 62101010, 

4, £১0061: 176 1790 156210 (ত্র) (192 17)5%5 1১0 561 ( গ্রেষযামাপ )1)15 

82176181 00 [805820101, 5. ৪৮105 9210050 (প্রণণম্) 006 

0:5০০90015 0৩ 56000160282 0০ 50005, 6. 17381116 

11150 06 0601: 10 21) 2110৬, 002 1001861০100 2৮12. 7. 

, 35106 10191764 ( সম্পন্ধে ) 015 ০0] 006 52106 5206 5০০] 

10 006 ০97110,8. 9161806010০ 10121001068. 0:52 006 

11016 01105 59786 11 006 05011017075, 9. 30106 00516 06 09009. 



[াখাাাবাণা্া7 0100 9]৭ 

115 11006 00114 ৪ 006০ 00901. 10. [7851775 66521650 (পরা+জি) 

000 21062120155) 01)6 151105 16100010750 0 6182 ০15. 

2, 007760% 016 10110198710 561587,063, 02870 ?603078 :--- 

(১) অহম্ অত্র অবস্থিত্বা নদীং পশ্যামি। (২) অজ্ঞুনঃ মহাঁদেবং তোস্য 

পাশুপতম্ অন্ত্রং লেভে। (৩) হনুমান পর্ধতশিখরং গৃহ আজগাম । (৪) 

স ব্যবসায়েন প্রচুরং ধনং লভিত্বা ধনী বভৃব। (৫) বিপ্রঃ উদ্ভানে পুম্পাণি 

সংগৃহীত্ব] গৃহম্ আগতঃ। (৬) শিক্ষক ছাত্রান আহত্ব! প্রশ্নম অপচ্ছৎ। 

(৭) রাজ! সিংহাসনম্ আরোহিত্বা ষথাবিধি প্রর্জাঃ পালয়ামাস । (৮) বন্ধুং 

পরিতক্তা অহং সুখী ন ভবিস্ামি। (৯) ছাত্রঃ অধ্যাপকাৎ জ্ঞানং লভিত্বা 

সখী বভুব। (১০) পাচকঃ অন্ং পচিত্বা শয়িতবান্। 

[5950 খ্যা 

ভুমুন্ ( তৃম্ 71) 77718101555 1102৫ 

১। জমানকর্তৃকেধু তুমুন্ ( ইচ্ছার্থেুএব )--উভঘ ক্রিয়ার একই কর্তা! 
হইলে ( অর্থাৎ তৃমন্ত ক্রিয়ার কর্তী এবং 80105 ৮০৮-এর কর্ত। হইলে ) নিমিত্ত 
বোধক ধাতুর উত্তর তুমুন্ প্রত্যয় হয়। তুমুন্ প্রত্যয়ের তুম্ থাকে । তুম 

প্রত্যয়ান্ত শবগুলি অব্যয় ও সমাপিক। ক্রিয়!। 

সহজ কথায় বাঙ্গালায় যেখানে ধাতুর উত্তর নিমিত্তার্থে 'ইতে' প্রত্যয় হয় 

ইংরাজীতে যেখানে 10210105506 7009০3০ বুঝায়, সংস্কৃতে স্ইখানেই তুমূ 
প্রত্যয় হয়। যেমন--দেখিতে (দেখিবার নিমিত্--০ 5০৪ )-- দশ. তুম্ ... 

ডর্ঈম্, শুনিতে (শুনিবার নিমিত্ত--€০ 1621) -শ্+তুম্-শ্রোতুম্। অহং 

ত্বাং ম্ আগতঃ--] 17955 ০0106 80 5০0 00. ছাত্র পুস্তকম্ পঠিতুম্ 

ইচ্ছতি --[1 500206 »1151)65 00 168৫ 0১৩ 00015, 



218 98590677 0097৫5091770 1 10078 9104010 

২। পর্ধযাপ্তি চনেখখলমর্থেষু--সমর্থার্থক শব্দের ( সমর্থ, পটু, নিপুণ, 
কুশল, প্রবীণ, ক্ষম, অলম্, পর্য্যাপ্ত প্রভৃতি) যোগে ধাতুর উত্তর তুম্ প্রতায় 
হয়। থ--(১) স ইদং কাধ্যং কণ্তুং সমর্থ ১76 15 2015 6০ 00 015 

০], (২) ত্বং ভোভং পটুঃ ০£ প্রবাণঃ_০০৮, 219 515110ত] 10 015 

69801000. (৩) রাজ! যোদ্ধুম্ অলম্্-_-11)০ 11175 15 21015 10 7219৮, 

৩। শক-ফৃব-জ্ঞা-গ্রা-ঘট-রভ-ক্রুম-সহার্থাস্ত্যর্থেষু তৃষুন্_শক্ (০ 
06 ৪1016), ধৃব, (00 101৩ 10010), জ্ঞ। (60 1000), প্র। (0972 ০৪:19), 

ঘট (6০ ৪01৬০), রভ. (0 76811), লভ, (৮০ £৪0), ক্রম (০ 0580), 

সহ, (0 1521), আহ্ (6০9 0০ 1)68560) ও অস্ (৮০ 7৫) এই সকল ধাতু 

এবং ইহাদের সমানার্থক (5100119] 17) 10225101136) ধাতুর প্রয়োগে ধাতুর উত্তর 

তুম্ প্রত্যয় হয়। এই সকল স্থলে নিমিত্বার্থ না বুঝাইলেও (912)15 

11060$015০ হইলেও) তুম্ প্রত্যয় হয়। যেমন. 

শকৃ--রাজ| রাজ্যভারং বোঁঢুং শক্লোতি-[156 1108 25 801৩ ০০ 0৪৪0 

617৩ 01061) ০£ 0156 101180071. স্বব-_অহম সভায়াম্ বক্ত,ং ন ধৃষোমি__ 

[20007000910 21)00361) 69 50291 11) 2, 70)00011)8. ভ্1-রাঁমঃ 

সভায়াং বক্ত,ং জানাতি--£২৪1909 [0109 190৬7 00 51১60 10 8. 01০20117, 

প্রা-সঃ নগ্যং সন্তরিতুং গ্লায়তি--[7০ 3 ০৪1: ০ 511000106 20058 

00৩ 11561. রূভ. ছাত্রঃ পাঠতুম্ আরভতে_[1)9 509৫6009813 6০ 

[৩৪৫0 ঘট্__বানরঃ বুক্ষম্ আরোচুখ ঘুটতে-+[0)5 1010]: 50125 €0 

10120 035 05. লভ ছাত্রঃ পঠিতুং পুস্তকং লভতে--১০ ১৪০০ 

£505 2 0০০ €০ 17599. ব্রগম্--স ভোক্ত প্রক্রমতে_-17৩ 1922109৮০2০ 

লহ. তয় পহ গন্তং ন উতৎলহে-] 4816 006 €6০ আ10) 9০00. অর্থ--গমনে 

চ কৃতোত্সাহাং প্রতিষেদ্ধ, ন মাহস (ম)-1215852 00910001530 0০ 1710 

£:000 £017%) 05০8052 [ ৪00 12190 00, €910£, (প্রতিষেক্, ম্_ প্রতি" 



[বদা]খাণাড। 84007) 819 

পিধ.+তুম্; মাহসি-ম1+অর্সি, মাস্মাম্)। অস্--ভোক্ত,ম_-অন্ম্ 
অন্তি---1)216 15900 0 6৪. 

8। কাল-সময়--বেলাম্ু-তুমুন্-_-কাল, সময়, বেলা প্রভৃতি কালবাচক 
শব্দের যোগে ধাতুর উত্তর তুম্ প্রতায় হয়। যথা-_ 

কাল--কালোইযং ভোক্ত,ম্_ [15 0790 ০ ০2. বেলা বেল! ইয়ং 

শঘিতুম্_[1715 18 (1006 €9 91600. অবসর --অবসরোহয়ম্ আত্মানাং 

গ্রক'শয়িতুম্ (শ)-01719 7৯ 00006 00 0150109১ 77%8০]1, 

৫| ইচ্ছার্থক ধাতুর (বে সকল ধাতুর অর্থ__69 191» 0০ ৫2512 ) 

প্রয়োগে ধাতুর উত্তর "তুম্ প্রত্যয় হয়। কিন্তু স্মাপিক। ক্রিয়া (80010 550) 

ও তুমন্ত ক্রিয়ার করত এক হওয়া চাই । যেমন-_ 

1, ] ৩151) (0 1380 0065 ৬০০০৪--জহং পেদান্ পঠিতুম্ ইচ্ছামি। 

2,70106101105 96১1৩50921৩ 12)01)09 00 0106 ০০০1--রাজ| 

দরিদ্রেভ্যো ধনং দাতুম্ ইচ্ছতি। 

তুম্ প্রত্যয়ের দুই-একটি কথ। 
৬। সংস্কত ব)াকরণে তুম্ প্রত্যয়ের এক-করৃকত্ব (11791010156 

$০7৮-এর কর্তা ও তুম্ প্রত্যয়ের কর্তা এক হওয়।) নিয়মের কিছু কিছু 
মতভেদ দেখা যাঁয়। কেহ কেহ বলেন, ইচ্ছার্থ ধাতুর প্রয়োগ না করিলে, 

এক-কর্তৃকত্ব ন! থাকিলেও তুণ্ প্রত্যয় হইতে পারে। 

রাজ্ঞে! ভোক্ত মাষান আহরতি (সংপ্ষিগুসার, গোকীচন্ত্র )--এখানে 

ভোক্ত,ম্ এর কর্ত। এক নয়» অথচ তুম্ প্রত্যয় ইইয়াছে। 

এইরূপ অন্ঠান্ত উদ1হরণও আছে এবং সংস্কত সাহিত্যে একূপ যথেষ্ট 

উদাহরণও পাঁওয়] যায় । যাহার! ভিন্ন কর্তায় তুম্ স্বীকার করেন না, তাহার! 

এই সকল স্থলে “স্থিত” ইত্যাদি পদ্দের অধ্যাহার (উহা) করেন। অর্থাৎ-- 

গোয়ীচন্দ্রের উক্ত উদ্াহরণে তাহারা একটি স্থিত পদ যোগ করিয়া বলিলেন-__ 

“রাজ্ে। ভোক,ং স্থিতং মাষম্ আহরতি ।, 



290 941491770 0085099110 ৭ 4ম 3৬ ব9741108 

৭। ইংরাজীতে [7081716%৩ 10০৫ ছুই প্রকার। (১) 310091০ 
[0801655, (2) 067587012] 1067161, সংস্কতে তুম্ প্রত্যয়ের দ্বারা 

ইংরাজীর (21017018] ]007)105০-এর অনুবাদ করা হয়, কিন্তু 9101016 

1175010০-এর সংস্কৃত অনুবাদ করিতে হইলে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের 

(ঘঞ , অল্, অনট প্রভৃতি প্রতায় নিষ্পন্ন পদের) ব্যবহার করিতে হয়। যেমন-_ 

06178110191 11011711610 £ 

1. টাচ £1716100 091775 00 5০০ 10০--মম বন্ধুঃ মাং দরষ্টম্ আগমতৎ। 

2.10105 50 আ111 £0 11008 00 525০ 1015 [1001--পুজঃ ম'তরং 

সেবিতুং গৃহং যাশ্যতি । 

911101)16  17011016156 ১1111117861 কখন কথন 7001/-এর ন্যায় 

বাক ৪৮15০ রূপে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে 

হইলে ঘঞ্, অনটু, অল্ প্রভৃতি প্রতায়ান্ত ক্রিয়াবাঁচক্ষ বিশেম্য পদের প্রয়োগ 
করিতে হয়। যেমন--_ 

1, 0 115 19 9. 511)- মিথ্যাকথনং পাপম্। 2. 00 ৪11 17) 0123 

00011010615 1162105-.প্রাতভ্রমণং হি স্বাস্থ্যকরম্। 3. 0০ ৪110 19 

এ ৩5 2855 সম্তরণম্ অতীব স্থকরম্। 

৮। নিমিত্ত অর্থ না বুঝাইলে তুম্ প্রত্যয় হয় না। যেমন--আমি 
রামকে গান করিতে দেখিয়াছি, ইনার সংস্কত-_“অহং রামং গাতুম্ 'অপশ্ঠম্। 

হইবে না, কারণ, “গান করিতে” ইহ।র অর্থ গাঁন করিবার নিগিত্ত নয়। ইহার 

সংস্কত্--অহুং রামং গায়ন্তম অপশ্যম্। এইরূপ--(১) আমি তাহাঁকে 

যাইতে দেখিয়াছি-অহং তং গচ্ছন্তম্ (গন্তং নয়) অপশ্ঠম্॥ (২) পুত্রকে 

পড়িতে দেখিয়া পিতা সন্ষ্ট হইলেন-_পুর্রম্ অধীয্নানং দৃষ্ট1 (অধ্যেতুং দু? নয়) 
পিতা সন্থষ্টোইভবৎ্। উল্লিখিত বাক্যগুলিতে 7১/6561)0 78161511016 

€ শত বা শানচ, ) দ্বারা অন্থবাদ্দ কর! হইয়াছে। 



হবসাাথানাডার 1400) 22]. 

৯।  [113201615০ 1০০-এ সাধারণতঃ ০০ ব্যবহৃত হয় কিন্তু কখন 

কখন 00 উহা (100215000 )থাকে। 9০০১ 12: এই দুইটি ৬০: 

[178010০ 7০০৫-এ ব্যবহৃত হইয়া €০ উহ থাকিলে ( 7:25217% 

চ9:0101116 ) শতৃ বা শানচ, দিয় স'স্কৃতে অনুবাদ কর! হয়। যেমন--- 

[1722010 11] 015৬1071715 00০00--00510550 6211 )-অহং 

তং বন্ধুন! সহ জর্পন্থম অশৃণবম্। 2. [50 09৩ 7001)155 £9]1 010 

61) 00৩০ (191]-00 0911 )-অহং বানরং বৃক্ষাৎ পতভ্তম্ অপশ্যম্। 

১০। কাম ও মনম্ শব্দ পরে থাকিলে তুম-এর মকারের লোপ হয়। 
যথা গম্ং কামঃ যশ্ত সঃ গন্ধকা মত, গম্তং মনঃং যস্ত সং গন্তমনাহ | 

কতিপয় তুম্ প্রত্যয়ান্ত পদ 

'অদ্_ অন্তুম্, পর14-ময়১-পলায়িতুম্চ অম্ (0০ ০৩)-ভবিতুম্১ আপ. 

আধ্চম্, আস্ আসিতুম্, ই-_এতুম, অধি+ই (ইউ অধ্যেতুম্ ঈক্ষ-- 
ঈক্ষিতুম্, ফথ._-কথয়িতুম্, কৃুপ--কোপিতুম্ঃ ক-_কর্তুম, কৃষ_ক্ম্, ক্রষ্ুম্, 

ক্রন্দ_ ক্রুন্দিতুম্ঠ ক্রী-ক্রেতুম্, ক্রীড়_ক্রীড়িতুম্ঃ ক্ষিপ২ ক্ষেপ্ুম্, খন 

খানতুম্, গণ._-গণয়িতুম্, গম্_ গন্তম্, গৈ-গাতুম্, গ্রহ গ্রহীতুম্। চি-_চেতুম্ঃ 

চিন্ত-_চিন্তয়িতুম্, ছিদ্-_ছেতুম্, জাগৃ-_জাগরিতুম্ঃ জি_জেতুম্ঃ জীব. 

জীবিতুম্ জা জ্ঞাতুম্, ভী--ডয়িতুম্, তৃ_-তরিতুম্, তরীতুম্: ত্যজ._ত্যক্ত,ম্, 

ব্রৈ ত্রাতুম্. দন্শং নম দহ-দ্চম্। দা দাতুম দুহ-পোঞ্চুম্ঠ ধু 

_+ধর্ত,ম্, ধ্-খ্যাতুম্। নম্ব_নন্তম্ঃ নশ২নশিতুম্ঃ নষ্টম্+ নী--নেতুম্, হত 

__নত্তিতুম্, পচ. পক্তম্, পত.-পতিতুম, পা_পাতুম্, পাঁলি-_পালয়িতুম্, 

পৃ--পবিতম্ত পুজ_পৃজয়িতম্ প্রচ্ছং-প্র্টমঠ বুধ বোদ্ধম্ ত্র 

বজ,ম্, ভক্ষং_ভক্ষযিতুম্ ভনজ._ভজুমূ ভিদ্__ভেতুম্ঠ তী-_ভেতুম তু. 

ভোক্তুম, ভূ--ভবিতুম্ঃ ভৃ-_ভর্তুম, ত্রংশ-ভ্রশিতুম, ভ্রম্-অ্রমিতুম্ত মন্__ 

মন্তম মনত্র--মন্তয়িতুম্ঠ মুচ_মোকমঃ মহত _মোগ্চুম, মোদুম্ মোহিতুম্, মু 
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মর্ভ, মূ, যজ-_যইুম্, য:-যাতুম্, যুজ.-যোক্ম্, রক্ষ-_রক্ষিতুম্, রম্-_রন্তম্ 

রুদ্--রোদিতম্ রুধ-_রোদ্ধম, রহ-_এরাঁঢুম। লভ-লব্ধ-ম্ লিখ-লেখিতৃম্, 

বচ-_বক্তম্, বদ্ব_বদিতুম্. বস্ (0০ 07611) বস্তম্য। (60 64৮ ০০১ 

বসিতুম্ঃ বহ.বোঁঢুম। বিদ্-বেদিতম্। বিশ২-বেইটুম॥ বৃত-_বন্িতুম্, 

শক--শক্তম্, শাস্-শ্বাসিতৃম্, রিক্ষ _ বিক্ষীতুম্» শী- শয়িতম্, শুচ-_ শোচি- 

তুম্, ক্র শোতুম্, শ্বাস্_শ্বাসিতম্. সহ--সহিতুম্, সোঢ়ম্-সাত্ব-_পাত্বয়িতুম্, 

সিচ- সেক্তম্, সু সোর্তম্, আ্সর্ভম্। হজ, অষ্টম সেধ --সেবিতুম, 

স্তস্তবিতুম্ স্থাস্থাতুম্, সা নাতম্ স্পশস্পইম্ত স্পষ্টম্) স্পুহ__ 

স্পহয়িতুম্, শ্বন্বর্তম্, স্বপস্বপিতুম্, হন্_ হস্ম্, হস্ব_হসিতুম্, হা 

হাতুম্। হু-__হোতুম্, হিনন্_হিংপিতুম্। হ-হতভম্, হ্বে_ত্বাতুম্। 

বিভিন্ন কৃ প্রত্যয়ের উদাহরণ 

ক্তিন্ (ক্ত) 
১। স্বিয়াং ক্তিন্--ভাবলাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রতায় হয়। ক্তিন্ 

প্রত্যয়ের ক্ও ন্ ইত যায়, তি থাকে। ক্তিন্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া 

খাঁকে। যথা স্থা_স্থীতিরঃ, গৈ-গীতিঃ, ভী-ভীতির:, অ্ত-স্ততিঃ, 

ক কৃতি, মন্__মতিঃ, স্ব শ্থৃতিত। হজ __হুষ্টিঃ, গম্_গতিঃ, দীপ. দীপ্তিঃ, 

ভরম্-ভ্রাস্তিঃ, দৃশ-দৃষ্টিঃ নী_নীতিঃ ইত্যাদি । 

২। খ্াদিভ্যঃ ক্তিন্নিষ্ঠাবদ্ধায্যঃ£_-্,। হা ও মলা ইত্যাদি ধাতুর 
ভিস্থানে নি হইয়া থাকে । যথ।-গ্র'--গ্রানিঃ, হা হানিঃ, ম।- মানি | 

য.০:0135 49 

17707910286 2770 1907910728 :- 

নু, [নু 510০5 00 526 01)০ 10000. 2. [111 00 ৪10 (ভ্রম) 

1) 016 5610. 3. 10১ 508 130 00 2৩০0 (পঠ) 00018 0০9০915? 4 0 

0108 159 81016 00 562 (বহু) 001৭ 0010060, 5. 10176 100675 567581586 



হাসার) 2000) 22) 

৮2190 60 6০ 20961-6%:067% 10 0100] (চি) 50196 10215. 
6, 125 89 10010 906 107০1 0 2000061 ( পুষ্পাৎ পুষ্পাস্তরম্ ) 10 
80061 (সম-গ্রহ) 1007065. ৭,006 ০0001) 15 5091105 60 0116 10160017012 

( মহানসম্ ) 1০ ০00৫ (পচ) 29০0৫. 8. 0.2 10176 ও151755 0০0 £1%9 ৫০০0 

81)0 ০1910.95 (বসন|নি) 00 0170 7900৮ 3:81)0010, 0. 11) 07166 100 

£9 50668] ( চুর) 005 01120061905 01 0189 1101) 10৮50, 10. 176 151760 

6০ 19955 ( প্র-আপ ,) 6০ 0:8000] 019006-90010 022 29 

11767, 11,100 080015০8009 00 (৩ [1551 00 11015 ৮90, 

12. চ901. 1072)0010 59005 5081000 009 09০] ০৮০] 10916101% 

০0111100125 00 2০901112 10001216613. 086£815 07106 ০৮০1: 

195 00 002 10185 17010565 €09 68165 21105. 14. [01015 15 0176 

[0101921 00) 10 ৬০01১1)11) 0)০ 5101, 15. (০০9৭1 10955 00150 

1১1) 60 8]]0 10) 0920 10995. 

2, 001790£ 119 101102)70 56126618095 02970 76090713 *-_ 

(১) অহং রামং বিগ্যাঁলয়ং গন্ম্ অপশ্যম্। (২) ব্যাধ বিহগান হনিতুম্ 

ইচ্ছতি । (৩) বানরঃ ফলানি ভোঙ্গিতুম্ ইচ্ছতি। (8) অহং তং গানং 

গাতুম্ অশৃণবম্। (৫) মুনয়ঃ যজিতুং রাজভবনং যাস্তি। (৬) ইদং সহজং 

কাধ্যং করিতৃং তং সমর্থঃ ভবিষ্কসি ! (৭) গোপঃ ধেন্ুং ছুগ্ধং দোহিতুম্ 

গছন্তি। (৮) বয়ং মধুরং সঙ্গীতং শৃণোতুং তত্র গতবস্তঃ। (৯) সর্ব রাক্তাং 

দগিতুং সমর্থাঃ ন ভবস্তি॥ (১০) মিথ্যা কথয়িতুং পাপম্। 

3,066 ৪00. 11105008066 06 1016 10: 00৪ 05৪ ০ যপ.(ল্যপ.) 

175098.0 0! ভ্া। 

4, 0165 £1020 11105019165 ঢ6 50172151 10]5 61080 £01055 0) 

156 0 0196 9005 ক্ত 1) বর্তৃবাচ্য। 

5, 0156 66 788৮ 0200019]6  6091005 0 005 50১5 জন্, 

দুহ্ 8170 যজ.। 
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অব্যয়--1110601177810165 

সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্ববান্্ চ বিভক্তিষু। 
বচনেষু চ সর্বেরষু বক্স ব্যেতি তদব্যয়ম্। 

তিন লিঙ্গে, সমস্ত বিভক্তিতে এবং তিন বচনে যে সকল শব্দের কে'ন 

প্রকার রূপান্তর হস না, তাহাদিগকে অব্যয় বলে। অব্যয়ের উত্তর সবল 

বিভক্তিরই লোপ হইয়া! থাকে। কেবল প্রয়োগকালে অন্তঃস্থিত র ওস 

স্থানে বি্র্গ হয়। 

1, 0.-অব্যয় শব্দের উত্তর বিভক্তির লোপ হয় বলিয়। বালকের! 

সহজে ইহাদের বিভক্তি (083০-204105 ) নির্ণয় করিতে পারে না। অব্যয় 

শব্দের পরিবর্তে একটি অনব্যয় শব্ধ বসাইলেই অতি সহজে অব্যয়ের বিভক্তি 

বুঝিছে পারা যাইবে । যথ/-মিথ্যা ন বদেৎ--মিথ্য/অনৃতম্, অতএব 
'মিথ্য।, দ্বিতীয়ার একবচনাস্ত। স বৃক্ষন্য অধঃ উপবিষ্টঃ-অধংল নিয়ে» 

অতএব 'অধঃঃ সপ্তমীর একবচনাস্ত | 

4 অকম্মা (5৪11 07৮ ৪ 50061, 90006115) 0189950০0০0] )-- 

'অকম্মাৎ। আগন্ধন সহ মৈত্রী ন যুক্ত (হি)। অতঃ, পুরতঃ) পুরস্তাৎ, পুর: 

»( অগ্রে--]0 00900 015106697০১ (0:21 ) ন গণন্াগ্রতে। গচ্ছেৎ (হি)। 

+ অচিরা, অচিরেণ (5০০০, 9150115, 001০115 )-**অচিরাঁৎ" বৃষ্টিঃ 
ভবিস্তৃতি জঅম্ (০0790819015, ০0001008115 )- মেঘ: «অজল্রং' বর্ষতি। 

অগ্জসা, অঙস্ায়, ঝটিতি, দ্রাক্ (০০10, 109021505, 17005601966]5 )-_'অঞ্জসা। 

বিদ্যালয় গচ্ছ। 

ৃ অভীব,“ভৃশম্--( 80220177819) 606551619 )-_শিয্বুন্য বচনং শ্রত্ 

গুরু; অভীব সন্তষ্টো বতুব। অতঃ ( 026:606, 1)61১০6)- ত্বং দরিদ্রঃ অত; 
অহং তৃভ্যং সুবর্ণ কঙ্কনম্ দাতুম্ ইচ্ছামি। আন্ত্র( [06168 10) 0115 2292০০% ) 
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(১) অত্র উপবিশতু ভবান্। (২) তৎ “অক্রঁ বন-দেবতা-_সম সাক্ষীভূতা৷ 
তিষ্ঠতি (প)। অথ (১) অনন্তর-__0)21--অথ' তান সিংহঃ আহ। (২) প্রশ্ন 
--ঘঅথ' ত্বং তত্র যাস্যসি? (৩) যদি_-10 “অথ, তে কৌতুহলং, তদা 
কথয়িষ্তামি। (৪) আরন্ত--'অথ' আরভ্যতে মিত্রভেদ-নামকং গ্রথমং 

তশ্তমূ। অথকিমূ ( ই1--59)- রাজ! (সবিন্ময্ম ) কিং কথসন্দেশ- 
হারিণঃ অস্ত্রীকাং তপন্থিনঃ? কঞ্চুকী-_-'অথকিম্্,। অথবা, বা (০:, 

01) 0115 00১61 17917 )__রামঃ “অথবা” শ্যামঃ ইদং কার্য্যং করোতু। 

অদ্য (আগ--০-4৪9% )--'অছা” ভক্ষ্যো ধন্ুগুণ:-(হি)। অগ্তাপি 
(011 10, গুতা 60 ৮015 0৮৮ )--অগ্ভপি” মম বন্ধুঃ ন সমায়াতঃ । 

অন্ভঠ প্রভাতি (সাজ হইতে--000 0113 99 :01181:45---অছ্য 

গ্রভৃতি” একো মৃগঃ তব ভক্ষণার্থং প্রতিদিনম্ আগমিসতি (হি)। অধঃ, 

অধস্তাণ্ড (১০10৮, ৫০1) 1061)--বুক্ষস্ “অধন্তাৎ, (01: অধ্য )--- 

কশ্চিৎ পথিকঃ উপবিষ্টঃ। “অন্ু (পরে--৪£০£)-রামম্ “অন্থ জাত; 
লক্ষমণঃ | 
৮ অন্তর। (১) ভিন্ন ( %710)900)-শ্রমম্ “অন্তরা” স্থুখং ন ভবতি। (২) 

মধ্যে--১০৮০০/৮-ত্বাং মাং চ 'অন্তরা” রাম: উপবিশতি।- ওস্তরেণ, 

খাতে বিনা ( ভিন-:৮710)00৮ 65:09) )--অধ্যবসায়ম্ “অন্তরেণ' কাধ্যং ন 

সিধ্যতি। অন্যত্র (15০ (1০০) অহম্ অর্োপার্জনায় “অন্তর গমিয্যমি । 

অন্তথথ! (০012:৬159১ ০: )--দেহি মে ধনম্, “অগ্তথ।” বিচারাঁলয়ে নিবেদয়ি- 

স্যামি। অন্যোদ্যুঃ, অপরেদ্যুঃ (97500) ৫95 )-- অন্তেছ্যঃ১ পাপবুদ্ধি 

ধর্বুদ্ধিং সমেভ্য প্রা অপি--(১) প্রশ্ন_“অপি' সরিদিয়ং গোদাবরী ? 
“অপি” জনস্থানদেবতা বাসস্তী ত্বম-(উ)। (২) সম্ভাবন। (02953121105 )-- 
«“অপি' শিরা পর্বতং ভিন্ব্যাৎ। (৩) ও (8150১ 000, €))--ন কেবলঃ 

দ্ণ্ডকেয়ং জনম্থানমপি--( উ ) 9+অভিভঃ (010, &11 510৩5 )--নদীম্ 

অভিতঃ বৃক্ষাঃ । 

15 
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অক্সি (কোমল সম্বোধনে_-0, 0 )--অস্সিঠ বসে । শয়তাং মম 
বচনম। 'অয়ে” (বিল্বয়। 0, 01 )--অয়ে' ভগবতী অরুদ্ধতি !--( উ) 

01 16 15 5০ £52:50. 45101101766 1 অরে, অরেরে, (নীচ 
সম্বোধনে _ ০+ ০01।)--অরে বঞ্চক, কিং তব! পাঁপকর্ণা-কৃতম্।/অলম্-_ 

( নিষেধ-__1)0 11220 01) (১) “অলং' বিবাদেন। (২) সামর্থয--(801]10, 

00801) ৫015 1191 (০)---"অলং? মল্লঃ মল্লায়__মল্ল মলের সহিত যুদ্ধ করিতে 

সমর্থ । অবশ্যম্, নুনন্ (০6:081015)-ময়া “অবশ্যং” দেশাস্তরং গন্তব্যম্। 

অসকৃৎ, পুনঃ পুনঃ, মুছ:, ভূয়োভূয়ঃ (বার বার-_991) 220 96810, 

1502906015 )--কথং ত্বম্ 'অরুৎ্ অল্র আগচ্ছাস ? “ভূয়োভূয়ং” শ্বয়মপি 

কৃতাং ুর্ছানাং খিল্মরন্তী ( মেঘ )। ভসাম্প্রতম্ (10017090015 :0123)-- 

বিষবৃক্ষোহপি সংবদ্ধ্য স্বয়ং ছেত্,ম্ “অসাম্প্রত্ম (কু)। অহ্হু (থেদে--8189) 

--*অহহ' মহাপঙ্কে পতিতোহস-_(হি)। অহো। (থেদে--অছো” মে 

ছুর্দেবম। আঁঃ--(১) হর্ষে-_'আই) হ্বয়ং মুতোহসি। (২) কোঁপে-আই 
পাপক্ক গচ্ছমি! (৩) ছুঃখে--মাঃ? কষ্টম। 

আরা ( দুরে, সমীপে-10021, 181 ০0 )--স গ্রামাৎ “আরাৎ। বসতি । 

/ইতঃ (1)61)02) 1,616 )--'ইতঠ” গচ্ছ-00 191005 “ইতঃ১ নিষীদ--52 

00.1) 1776, ইতস্ততঃ (1)6:6 27৫ (0০:০)_ শৃগালঃ 'ইতস্ততঃ পরিভ্রমন্ 

তং প্রদেশম আজগাম ৮” ইতি ( ইহ1--0705, 10) 01015 10211761 )--- 

“ইতি, সমালোচ্য স ব্র্যা্রঃ মুনিং হস্তং সমুগ্ততঃ ( হি)1ইম্ (এই প্রকার__ 
0705, ৪০)-_রাজ। “ইথম্* অব্রবীৎ ৮ ইন্দানীম্, অধুনা সম্প্রতি (এখন-_ 

10৬9 20 02559100)--হিদানীং, ত্বাং মিত্রমূ আসাগ্া পুনঃ সবন্ধু: জীবলোকৎ 

প্রবিষ্টোহশ্মি (হি)। ইব (ত্তায়__11]06, 85 1£)--কর্ণ 'ইব+ দাত ন 

'আলীৎ। ইহ (এখানে--1১5 ) 'ইহ' উপবিশতু ভবান। জঈষ (অল্প-_ 
ও 1106 )--শিশু; “ঈষৎ? উষ্ণং ছুগ্ধং পিবতি | উচ্চ (103015).__সারমেয়ঃ 
এউটচৈ:' শব্বায়তে । উতত (অথবা--০:)- জ্ঞায়তাং কিম্ এতৎ আরণ্যঙ্ “তে 
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গ্রাম্যং ব1-১প)। উপরি (2505০১ ০৪: )--কশ্চিৎ বানরঃ বৃক্স্ত “উপরি, 

উপঝিষ্টঃ। ৮উভয়তঃ (০. ৮০০. 51৫৫5)-_নদীম্ 'উভয়ভঃ: বৃক্ষাঃ বর্তন্তে | 
একত্র (একসঙ্গে, এক স্থানে_-69290)07, 10 006 018০০ )--বয়ং বাল্যাৎ 

প্রভৃতি “একত্র” ক্রীড়িতাঃ-(প)। একদা] (07105 07১0. ৪ (107৩ )-__ 

“একদা” শৃগালঃ মুগং ব্ুতে। এব (3৪0 50515, 01015 615০ 58006)--6১) 

এক “এব+ সুহদ্ধন্মে। নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ--(হি)। (২) অহম্'এব এতৎ 

কার্ধ্যং কৃতবান্।”৮ এবম্ ( এইরূপ--000৪, ৪০)--এবং, বিশ্বীস্ত মার্জারঃ 

তরুকোটরে স্িতঃ--(হি)। 

[1 

১৮ কচ্চিৎ-__( প্রশ্ন-_11)251106 00125008 )--কচ্চিৎ। জীবতি তে 

পিতা ?£15 5০0 07611151081 কচ্চিৎ ভর্ভুঃ ম্মরসিরসিকোত্বং হি 

তশ্ত প্রিয়েতি (মেঘ )।” কথম্ (কি প্রকারে, কি জন্য--1)0খ১ অ1)৮, 

1) অ]০0 [0201007)--অগ্য ভট্টারকবারে «কথম্” এতান্ দস্তৈঃ স্পশামি 

--(হি)৮কথমপি (9251)0৬) 10) 81526 0109001 )--স কথমপি 

প্রাণৈেঃ ন বিধুক্তঃ(প)। কদ1] (কখন --%1])67)-রামঃ “কদা 
আগমিগ্ঘতি 1কর্দাচিও (5957:0015, 59299010005, ০0০৪)--"কদা চিৎ, 

কন্য।পি বুদ্ধ শশকশ্ত বারঃ সমায়াত:--( হি)” কিন্তু (৮০৮)--স দরিদ্রঃ 

কিন্ত” সাধুঃ | ৮কিম্ ( প্রশ্নে )--“কিম্ঠ অন্মিন্ বনে ব্যাধাঃ সঞ্চরস্তি? (২) 

নিন্দা_যাচতে কার্য্যকাঁলে ধঃ সকিং ভূহ)ঃ স কিং সুহৃং_(হি)। কুত: 

(৮1701506, 00017) 19 015০০ )-_-কুত১" ভবস্ত সমায়াতাঃ? (প)। 

কুত্র ( কোথায়_-13০:০ )-কুত্র' তব কঙ্কণম্?-( হি)। কুন্তরচিৎ 
(50106117615 )--অগ্িগ্ভতাং “কুত্রচিৎ কিঞিৎ মত্বম_(প)1/ কৃতম্্ 
( নিষেধে--09 17290 ০6)--কৃতং কলছেন ৮ কৃতে ( নিমিভ্---£০01 016 

581০ ০£)- বুদ্ধিমান জন: শ্বরলন্ত 'কৃতে' ভূরিন ত্যজেং/ক (ভ1)61, 2) 71780 

01৪০০ ৯ সত্বরং গত্ব! দর্শয় মাং ক অসৌ দুরাত্মা! তিষ্টতি-_(হি )। দুইটি “ক 
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শব্দ অত্যন্ত প্রতেদ সুচক। যথা “ক”. যাচতাং কল্পলতাপি মাং প্রতি “ক” 

দৃষ্টিদাঁনে তব বনধমুষ্টিত-(নৈষধ )। ৮থলু ( নিশ্চয়_-502615, 2245৫) ন 
চলতি “থলু” বাক্যং সঙ্জনানাং কদাচিৎ। (২) প্রশ্ব--ত্বং 'থলুঃ গমিগ্যসি? 

(৩) অন্ুনয়-্ন “খলু ন খলু বাণঃ সন্িপত্যোয়ইমসম্মিন্ মুছুনি মৃগশরীরে 
(শ)--2185 15010006000 21010 05 10171106001) 00০ 0610061 ০0% 

0006 0০67), চ (ও৩-7৪100১ 215০)- পুজঃ মাতরং পিতরং “৮ সেবেত। 

চিরম্, চিরেণ, চিরায়' চিরাঁও, চিরম্য (বহু কাল, দ্বীর্থ কাল--10£ ৪৮০ 
101 & 1076 £10))__বৎস, চিরং জীব । চে (যদি_-1)--তৎ “চেদ' বায় 

সরসতিলন্বন্ধ-সংঘট্টজম্সা। (মে )+ জাতু (কখনও-- ০৮০; )-_ন “জাতু? কামঃ 
কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি-( বি) ৮ জে।ষম্, তুক্ীম্--(০ 10100011) 

81106, ৪1161)015 )-ভো রাজন্ ! কিমিতি 'জোষং” তিষ্ঠসি ?-(বে)। 

1881 

তু (01915109129 23, ৪০)--'তৎ অত্র সরসি স্নাত্বা সুবর্ণকম্কণমিদং 

গৃহাণ--(হি)। ততঃ (0017১ 07676916)--ততঃ, রাজ! ভৃত্যান্ অব্রবীৎ। 

ভত্র (6,০:০ )- মিত্র, মাম্ অপি 'তত্র নয়। তথ। (১০)--তথ্যঃ অন্ধষ্ঠিতে 

দ্বীগী প্রণম্য মদোৎকটম্ আহ। তথাপি (590, 5611], 1০৬০৮:)-- অসস্তবং 

হেমমুগন্ত জন্ম, 'তথাপি” রামে। লুলুভে মুগায়_(রা)। তদ।, তদানীম্ (৪ 

0096 0109৩ )- যদ। অহং শব্ধং করোমি, “তা” ত্বং সত্বরম্ উত্থায় পলায়িস্তপে__ 

(হি) তা (0067১ 10. 65৪৮ ০5৪০)-_যদি এতৎ অভিমতং ভবতাং “তি” 

ভবতু তৎ-_ (হি)। তু» পরন্ (কিন্ত--৮এ- রামঃ পঠতি, শ্থামস্ত ক্রীড়তি। 

দিব। (দিবসে 35. 0১৪ ৫95 6০ )-_ম! “দিবা? স্থাগ্গীঃর দিষ্ট্যা। (ভাগো, 
আঁননে--19:057726519, 1১91]5 )--দিষ্ট্যা ত্বাং বীর! পশ্ঠামি মরণাৎ 

পুনরাগতম্__( রা )। থিক্ (নিন্দা )--ধিক্ ইমাং দরিদ্রতাম। ন, মা 
(০৮)__এতান্ পশ্ঠতঃ মে মহৎ অপি রাজ্যং 'ন সৌখ্যম্ আবহতি--( প)। 
মক্তম্ (রাত্রে--2€ 71896 )--“নকং, দধি ন ভূঞীত/ ননু-_প্রশ্নে--€১) 'নছ 
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আগতে মে প্রিয়বয়ন্তয ? (২) সম্বোধনে-_'নন্ু* মহারাজ ! ক্রিয়তাম্ অনুগ্রহঃ | 

(৩) নিশ্যয়-_ “নম? অহং তত্র যান্যামি। মম ( নমন্ক।র--5811096102)--নম:, 

পরমেশ্বরায়। লাম (১)--( নামে-_0210720১ 0৮ 10810০ )--মন্তি মগধদেশে 

চম্পকবতী «নাম অরণ্যানী। (২) ক্রোধ--মমাপি নাম দশাননম্ত পরৈঃ 

পরিভব:--৬/1)8 1 10991127912 851] 2100১ 91101] ] 02 062168020 ৮9 

001)615? (৩) নিশ্যয়-বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম (শ)-- 

[72170102565 1025০ 00 0065 01502750 110 81010015016 ৪0105, (৪) সম্ভাঝন। 

(9০935111105 )--অশি নান কুলপতেঃ ইয়ম্ অসবর্ণ ক্ষেত্র-সম্তবা স্তাৎ (শ)-- 

[58176 (99215000915 ) 11001500102 ৪ 4905105100০ 101970811 

(0281558) 10৮ 2 105 0 41931510025? (৫) বিস্ময় ( ০9761 ) 

অন্ধ নাম গিরিম আরোহতি--170০ /01)061601 01006 21011002097) 

৪5021005 61)2 [0001,6917৮ নোচেৎ (০00)০]:৬156১ 16 000) দূরম্ 

অপসর, 'নোচেখ্ হস্তব্যোহসি ময়া_ (হি)। সপরশ্থঃ (পরশু--076 0 
200] €০-17010৬ )--মম ভ্রাতা “পরশ্বঃ১ আগমিস্ততি ।”পরেছপি (০7 

০ 1750 085)-_-অহং “পরেগ্াপি” বারাণীং গমিষ্যামি রণ পশ্চাণড (9517309. 

2601৬01:08)--পপশ্চাৎ্। তেন নকুলেন বকশাবকাঃ খাদিতাঃ -( হি )। পুনঃ 

(82910 )-_পুন১, আগতে মুগঃ পাশৈর্বাদ্ধঃ অচিন্তয়ৎ__( হি )। ৮পুরা। (1 

81)0101)6 (10105১ 101 2150, (010701]5 )--পুরা। হি তেত্রায়াং দেবাস্ত্ররং 

ভীষণং যুদ্ধম আলীৎ্( বি) প্রতি (60৬৪105, 001) €০)-_দ্রীনং প্রতি 

দয়।ং কুরু ।+প্রাভৃতি ( হইতে-- €011) 510০০)-_বালয।ঘ “প্রভৃতি? বয়ম্ একন্র 

ক্রীড়িতাঃ 1 শ্রসহা (৮5 2০:০৫, (0101915 )- রাঁবণঃ প্রহ' সীতাং জহার। 
প্রাক (পূর্বে--6৫016, ৪৫ 85 )--প্রাক এব যোবনদশায়াম অহম্ 
অতিদ্র্বত্তঃ আসম্--( হি) প্রাতঃ (প্রভাতে 10. 00 1010118 )-- 
'প্রাত কুধ্যং পশ্যেৎ। প্রায়, প্রায়শঃ, গ্রায়েণ (£5061215)- প্রীয়েণ 
ধাশ্সিকা, স্থুখিনঃ ভবস্তি। (২) প্প্রায়ঃ” সমাসক্প-পিপত্তিকালে, ধিয়েহপি 

পুংসাং মলিনী ভবন্তি। 
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[ডি 

ভোঃ, হে ( সঙ্বোধন--০১ 01) )--ভোঃ” “ভোঃঃ শ্বাপদাঃ, কিং যুয়ং মাং 
ৃষ্ট1 অন্তত ব্রথ-_( প)।৮ মিথঃ ( গোপনে--1) ৪০০০৮, ৪০০60] )-- 
তো “মিথঃঃ মন্ত্রয়তঃ | মিথ্যা, হ্ববা (অসত্য--2 116, 191591)000 )-- 

£মিথ্য।? ম। জুহি ॥ যণড, যতঃ (10০০2050১ 5109৩ )-__ময়] ভদ্রং ন কৃতং 'য 

অত্র মারাত্মকে বিশ্বাস: কৃতঃ--( হি )। যক্র (যেখানে -আ1)216১ 17) আ1)101 

919০০ )--'যত্র" বিছজ্জনে। নান্তি শ্লাধাস্তত্রাল্পধীরপি--(হি)। যথা (929 

1115০ )-'যখা” আজ্ঞাপয়তি দেবঃ| যদ | (যখন--০1)61) )--যদ1? অহং 

শব্ধং করোমি তর! ত্বং সব্বরম্ থায় পলায়িস্বসে_(হি)। যদি (0--“ষদি, 
রামঃ আগচ্ছেং, তদা1 অর্থং প্রাপুত়াৎ। যথা, তথাযথ! অয়ং মৃগঃ মম 

বন্ধু; তথাঃ ভবান্ অপি (হি)--০৮১ (০০১ 16 1005 £010150,85 09 

0601 1৪/যাবৎ."তাবৎ-( পধ্যন্ত--011, %3 50০97. ৪১)--তাবদ ভয়ম্া 

ভেতব্যং “যাবদ্ ভয়মনাগতম্_( ছি )।৮ যুগপৎ (এক সময়ে--৪ 03০ 
981) 01065 911001091)9090515 )--বয়ং “যুগপৎ সমাগতাঃ । রে নীচ, 

সঙ্ধোধন-_-০. 01) )--'রে? ছুরাত্মন্ ক যাসি।” বরম্ (90062 0707) 

“বরং” বুদ্ধিরনপ। বিদ্যা বিদ্যায়! বুদ্ধিরুন্তম--( প)।/বহিঃ (0965109 )- 

মার্জারঃ কোটরাৎ নিঃন্ত্য “বহিঃ পলায়িভঃ--( হি )।৮ বিনা 16০80 

--তেন বিনা কোহ্ম্মান্ অত্র বনে রক্ষিস্ততি? বৃথা! (10. ৮219 00: 

10096171006 )- মৃখ ৭: “বৃথা” কলহং কুর্ববস্তি +শটৈঃ (ধীরে ধীরে-_91০৭]5 ) 

--গশনৈঃ শনৈঃ উপগম্য তেন ব্যাস্ত্রেণ স পানস্থঃ ধৃত; । শখ, সদা, সর্ববদ! 

(8193 )--“শশ্বৎ। ধর্্মং সমাচরেৎ। 

€্বঃ (আগামী কল্য-__69010::0 )-_ময়। “শ্ব' বারাণলী গন্তব্যা 1 সকৃ 

( একবার--০7)০০ )--সকৃৎ। কন্ঠ প্রদ্দীয়তে--৪. 02101) 15 615010 (11 

[0810896) 01715 07০24লভঃ, সপার্দি (10550200158 8৮ ০1১০০ )--সপন্থয 

দ্ংশনেন স 'সপ্তঃ, প্রাণান্ তত্যাজ % অর্ব্বথ! (15 211 10685 )__দর্ববথ।” 



৪ম৪িদক়াণ। (:08160গ]শ্ণয0োম &1) পুর ॥30103 28] 

যত্বেন ক্রোধং বর্জয়েৎ। সহ, সাদ্ধম্, সাকম্, সমম্ (সহিত-- :0:)__দুর্জনেন 
“সহ” মৈত্রীং ন কুর্যযাৎ ।”জম্যক্ (উত্তমরূপে-"6]] 9:09]5 )--অহো ! 
“নসম্যক* দৃষ্টো স্তায়ঃ_(প) 1 সহ! ( হঠাৎ-1295015, 1881)]5 )-- “সহসা, 
বিদধীত ন ক্রিয়াম (কি) লায়ম্ (সন্ধ্যাকালে- 11) 0)6 ০৬০10108)-_-খগাঃ 

'সায়ং, কুলায়েযু প্রত্যাবর্তত্তে। “স্থানে, সাম্প্রতম্ € উপযুক্ত--0:0921, 
71:0196015)-- স্থানে” মহারাজন্ত প্রজারঞ্জনম্*” দ্বয়ম্ ( নিজে--05150178115, 

01795 0৬ )--'অত্র আগত্য, “স্বয়ম* এব পশ্ঠতু স্বামী-_- (হি) হুম্ত--(১) 

হর্ষে-_“হস্ত” প্রবৃত্তং সঙ্গীতকম্ (মা)--011 70০ [00510 1893 0০600. 

(২) বিপদে-হস্ত। ধিড. মামধন্যম্ (উ)--4125 1 75 028 ৪. 10180121016 

0:০90015 1110৩ 126. বাক্যারস্তে হস্ত ভোঃ শকুস্তলাং পতিকুলং বিস্যঙ্য 

লব্ধমিদানীম্ স্বাস্থাম্ (শ)| হা (দুঃখ, শৌক--2155)-হ1” “হা” বিনষ্টাঃ বম 
(হি) হি (হেতু-07 2০836 ) (১) ( নিশ্চয়_-501615, 1026৫ ) 

--ইহ অগ্নি অস্তি, ধূমে। 'হি” দৃশ্য:ত। (২) শক্রণা ন হি সন্দধ্যাৎ--(হি)। 

হা? ( গতকল্য-_-)506185 )--মম পিতা 'হ্ঃ, কুম্থমপুরং গতঃ | 

[72070196 47 

1.757010510£6 27609 1903819726 1 

1. [8]09, 13 [9001 1006 [001)6506, 2, 2196 68115 11) 009 10001010116, 

3..]:002০ 0610701 70001:8 1101: 0109025. 4. 106 0800 10616 

£6001500]5, 5, 70000 00656101215 5] 855... 0175 5091505 

(গ্রজা;) 1০৬০ 0061: 10176 ছতাঠে 08001071796 00816 0080 02 00655 

10955 210 ( গ্রহ ) 60659 11015, 8. [10606 15 2 19752 021718 0:5 

10221 001 0195-2:00170 (ক্রীড়াক্ষেত্র) 9, ৬৬1১6 ]001015010272 206 

€০ 059 19155% আ$05 115 1001 100010515179109615--031)1 002১4৯10079) 

18012 ৪150 9917204৬0, )17981)5% 52525 9150 8০001281991)190 13102, 



252 810%8833, 0780509]17শ009 210 

10, 2 069 0০99 1 11025210706 16091590475 15661 2000 508 

601 ৪, 10106 0076, 11. 1110 15105 09085 15 11] 000 00176 17215, 

12, [6 002 005 আ০019 00 00০ ৮০1], 11০ 00010. 50619 £০€ & 

:০৬701:0, 19. 7 ০201006 €09 €0 09606 210176) 101১0001005 10112 

10) 106, 147 00615 02105 2 08501: 20 1100 0001. 15. 1360091 

€9 1725 ৪. £11] 10010) 0081) 609011918 501). 

2, 136-2)7566 &7 79110%)270 867167068১ 00716068780 61 ৫7707 £- 

(১) দিবায়াং শয়নং ন কর্তব্যম্। (২) যে মিথ্যাং বদস্তি, কোহপি তান্ 

ন আদ্রিয়তে । (৩) পুরাম্ অযোধ্যায়াং নাম নৃপতিরাসীৎ। (8) কথাং 

কথম়িত্বা স স্বগৃহং গতঃ। (৫) তব বাক্যং শ্রত্বা অহমতীব দুঃখিত: ভবামি। 

(৬) যদি ত্বং মম বন্ধুত্তহি ময় সহ আগচ্ছ। (৭) বয়ং সর্ব একত্রে বসামঃ। 

(৮) অহং স্বয়মেব ন আগমিস্মমি। 

07 ৯৮757২ ]] 

/৯058105) 101610051010189, (001910190610175 ৪10 

[0021:120610189 

ইংরাজীর প্রধান প্রধান £১%0, [:570516100 00010100001 ও 

[1)05115000গুলিকে সংস্কতে যেরূপভাবে অন্থবাদ করিতে হয়, তাহ নিয়ে 

প্রদণিত হইল। : 

/১0০৮৮--পরিতঃ, ইতভ্ততঃ। [76 ৪1120 2৮০7 0০ 001৮-স 

নগরীং পরিতঃ অভ্রমৎ্থ | 1015 ০1110 15 ৫20৫ 6৮2 50815 ০010--অয়ং 

শিশুঃ পঞ্চবর্যদেশীয়ঃ | 71615 600%৫ ০ ০1০--স হি মৃতগ্রায়ঃ | 

£১০৪--উপরি | [7811 25 ০8০৮৪ ৪11- হরি সর্ববেষাম্ উপরি বর্ততে। 

শু) ০০০৫ 5002155 8:5 615 11)06165011)8- পূর্ব্বোস্তানি আখ্যানানি 

অতীব মনোহুরাণি। 



91915] 00214505140 40188 ৭517441101৭ 288 

4১0:09৪৪--পারম্।॥ 10156 13210 111 £9 90955 0) 11$াণবীরঃ 

নছ্াাঃ পারং গমিষ্ততি। 
4১000108165 6০--ষথা, অনুরূপম্ত অন্ুসারেণ। 10০0 95০০ নে 

৫0৫070802০0 900৮ 005০1-যথাশক্তি কর্তব)ং কর্ম কুরু। 

/১0001:010619- তটৈব ॥ [1015 961৬6116209 ৫৫607৫47101 অয়ং 

ভূৃতাঃ তখৈব কৃতবান্। 
45661 8105--পশ্চাৎ | 41167190165 16 060০00)6 0101056 1011)1- 

50210: 076 15176--পশ্চাৎ, স রীজ্ঞঃ মুখ্যঃ অমাতাযঃ আপীৎ। 

4৯8 পন, ভূয়ঃ | ৬৮1) 110৬2 5০0 00176 1212 20021 ? 

কথং ত্বং পুনঃ ইহ আগতোহাস? 475 ০7৫ 0০,--পুনঃ পুনঃ, অসকৃত 

বারং-বারম্, ভূয়ো ভূয়ঃ | 

48£811596-বিরুদ্ধমূ, প্রতিকূলম। 4৯ 51%2100 9150010 006 ৪০৫ 

60087361019 1090506175 আ111-_ভূৃত্যঃ প্রভোঃ ইচ্ছাঁয়াঃ বিরুদ্ধ ন আচরেৎ। 

070 51109010 5270 12701762005 1018601:00106--৮আপদথে' ধ্নং 

বক্ষে । 

4৯০- প্রাক, পূর্ববম্ ॥ 10780 60০- পুরা ॥ 19077617163 ০0০-_-কিঞ্চিৎ 

পূর্বম। 17108) 1970 ০০--কিয়ৎ পূর্ববম্ । 06 %87% 100 ০৫০--- 

অনতিপূর্বম্ | 

£১188--হ1) অহহ, হন্ত, বত | 41%5 ! [ 210 010001)০1---হ1! হতোহন্মি। 

/510106- অনু, সহ। 176 9119 21070 006 10981)10 01 000০ 11৬61: 

সঃ অন্ুতটং প্রাচলৎ । 0০ 10] 02106 2100 ৮10) 106]: 00001)61-- 

বালিক1 জনন্তা। সহ দমায়যৌ। 
/৯1270586--প্রায়ঃ,। প্রায়শঃ, শ্রায়েণ। 10 00০ 2210159 9£ 70815 

51001)010 217505% 8]1 01১৩ 50191009 ৬০15 1)902৩--হরিশন্ত্রস্য রাজতত 

কালে প্রায়েণ সর্ব্বাঃ প্রজীঃ সুথিন্ত আসন্। 



294 &70 18593) 27270817109 ০, 

£1000- _উচ্চৈঃ, তারত্বরেণ ॥ [515 004 183 ০10%--অয়ং শব 

উচ্চৈঃ শব্বায়তে। 

£১1:6505-- পূর্ববমেব, প্রাগেব । [01025 51190011৩61) 5210 105 1290 

-ময়া প্রাগেব (০: পূর্ববমেব ) এতছুক্তম্। 
4£১150--অপি, অপি চ, অপরঞ্চ । [6150 7980 017০ ৬০০৪5--অহমপি 

বেদান্ অপঠম্। 

/৯169£6661- সর্ব, নিতরাম্ । "115 000. 15 01607017/67 1101520195 

-'অয়ং ন্রঃ সর্ধবথ। অস্ুী ভবতি। 

£১1৬259- -সদদ।) সর্বদা, সততম্, অনিশম্। 05০ এ১০০14 ০1715 

৪৮০10 8176০] 081260]]5--সদ। (0: সততম্* ০01 সর্বদ1) ক্রোধং বত্বেন 

বজ্জয়েৎ। 

4১000106- মধ্যে | 17015005806 0100)65 7,080 61০ 1১০০1--দরিদ্রেঘু 

দরিদ্রাণাং মধ্যে) ধনানি বিতর । 

/৯0500৬- যেন তেন প্রকারেণ, যথ। তথ| | [90811 009 101719 0110 

০7/%০/--যেন তেন প্রকাঁরেণ অহম্ ইং কর্ম করস্যামি | 

/া)স 100£6019 £&৩৬ 00:৪-_ইতঃপরম্। অতঃপরম্ । ] আ111 20 

562 1219 27 107061---অহম্ ইতঃপরস্ অত্র নস্থাস্যামি। 

£10150--জভি, পরি, পরিতঃ, সমস্তাৎ। [20166 15 ৪. 01650 

01072 06 2000190210--পর্বতং পরিতঃ বনং বর্ততে। 

£১৪-য্থাত ইব। 49 ০০ 11915505 0:515__ যথা! আজ্ঞাপয়তি 

দেব: । 45 %4/--অগ্য ঘাবৎ। 45 77270) &৩-স্যাবৎ সংখ্যক । 43 $0০0% 

০৪--যদ| তদ| | 48 10%0 ৫৪--যাবৎ। 4841 ৫৪-_যাঁবহ, পর্য্ন্তমূ। ০ 

10110515 [06 03701" 03 ৮1) ০:০5৮--স বনং যাবৎ মাম্ অন্ুসরতি। 4১ 

০০? পূর্ব্বব্ যথাপূর্ববম্। 45 970 ০৪--এবম্। তথা | * 



৪41৭9500717 00805101 41) 11741৭91710 230 

4১9106--স্থগতম, জনান্তি কম্, অপবাধ্য | [নত 58155 ৫8806--স স্বগতম্্ 

(০: জনান্তিকম্ ০: অপবাঁধ্য ) কথয়তি। 

চ3০০৪৮০--যশ্াঁৎ। যতঃ, হি, ইতি । 01০ 1107 90209, 000৫. 0600%38৫ 

1615 ৮0০5--ত্মৈ কিঞ্চিৎ খাঁছং দেহি, যতঃ স ক্ুধার্তঃ | 

98০1০1০- প্রাকৃ, পূর্ববম্, পুঃ, পুরতঃ, অগ্রতঃ ॥ 16 85 5910 09 105 

1,£/07৫--এতন্ময়া পর্ববমুক্তম্। 17০ ৪001)05 01976 1015--স মম পুরতঃ 

তিষ্ঠতি। 

3০105) 1301065111৮ অধস্তাঁৎ, অধ | /$ 501002126 11505 10 ৪. 1১016 

07701৮ (91 1610) 01015 0০০--অস্য বুঙ্গস্য অবস্তা (0: অধঃ) একস্মিন্ 

গহ্বরে কশ্চিৎ সর্পনিষ্টতি । [২07 15 76100 5109০], 5০215--উনযোড়শ- 

বর্ষ [য়ং রাম: । 

868106--পার্ে। 1011201615৪ 101650 0০5106 0109 11০1 নগ্তাঃ 

পার্থ একং কাননং বর্তৃতে। 

86661 0810--বরম্। 36669] 81010 020 00 2080 010005 

_দুর্জন-সংসর্গাৎ নিঃদঙে। বরম্। 
8০৮৪০1)-- মধ্যে) অন্তরা । 1২819 9105 0৪11)00) 00 2100 12)০--- 

রামঃ ত্বাং মাং চ অন্তরা উপবিশতি । 
চ০৮০7--পরতঃ১ পারে, অতীত্য | 116 16520116115 0168560. 10 

[10 8012 117688016--শিক্ষকঃ মযি অতিমাত্রম্ (01 অতীব ) প্রীতোহ- 

ভবৎ। 0300 15 790? ০৪: 8০1756৪--পরমেশ্বরো। হি অতীন্ট্িয়ঃ | 

138৮--তু, কিন্তু, পরন্ত। [7515 1019%5 & 1901187)--স হি সাহসী 

কিন্তু (01 পরন্ত ) নির্বোধ; । 731 ০ 21০ ড/003-1811019 - পরং বয়ং 

বনচরাঃ। 

বি. তু” এই অব্যয়টি বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয় না । 

31) 0% 0%%- অনুদিনম্, প্রতিদিনম্। 7 6 ৮%-_অচিরাৎ; 



236 &79512799) চ187850977079 7210. 

অচিরেণ। 07৫ 2 ০%০--একৈকশঃ | 1156 65৪01760855 0১০ 

000886101) 60 00০ 6055 0৫ ৮% ০%৫৪-- শিক্ষকঃ একৈ কশঃ ছাত্রান্ প্রশ্নান্ 

পৃচ্ছতি | 1737 7৫ 6 -- প্রসঙ্গত, গ্রসঙ্গ।ৎ | 7% 1০7০৫-- বলাত্, প্রপহা । 7 

07/2706- অকল্মাৎ, দেবাৎ। 79% %2- প্রকৃত্য। | 730 ০88৫--জাত্য। | 

910 ৮5 10০ -.মম পার্খে উপবিশ। 11077, &% 70717 _ প্রতিমাসম্। 

067657015, 58:215-_খলু, নূনম্, হিঃ অবশ্থম্, ফ্রবম্, নিশ্চিতম্। [2০ 

ঘ1]] 66746 ০010 1১০1০--স নূনম্ অত্র আগমিস্য তি। 

00171008115 সততম্, অবিরতম্। [0 15 601/57%2110 181010£ 

০০-95- অগ্য অবিরতং বুষ্টির্ভবতি। 

ঢ.2115-ক্ষিগ্রম্। প্রাত:, পুর্ববম্, শীদ্রমূ। 00 07615 6%11%-_শীঘ্রং 

তত্র গচ্ছ। 12071 17 002 1700100106- প্রাতঃ, প্রতাষসি | 

[১858]5- লীলয়া, অনায়াসেন। ] 082. 00 01718 ৫2387/- অহম 

অনায়াসেন ইদং কর্ত্ং শরুয়াম্। 
[10760 01--বা 1 17207672008 07 ১0581002010 0101৩-- 

রামঃ শ্যামে। বা ইদং কৃতবান্। 
[186 --অন্থা, নোচেৎ। 0095 ০ 010615 01 06 11)5, 015? 

500 1]] 0০ 001019)0- রাজাদেশং পালয়, অন্যথা (01: নোচেৎ) ত্বং 

দণ্ডং প্রাগ্গ্যসি। 
[715০5/1)675-- অন্যত্র | 1 ৮211 £09 61562071676 00 28101 11001) 

অহম্ অর্থোপার্জনায় অন্তর গমিস্যামি | 
71)0081--অলম্ঠ কৃতম্,। পধ্যাঞ্চম্ত  প্রচুরম। 477%00/ ০£ 

0091121111)6স্"অলং কলহেন। 

ঢ::৩- পূর্ববস্ প্রাক । 0106 500001008 1)89102£001) 60 1220. 00611 

19550175 67 0৩ (5৪০157 ০9706--শিক্ষকস্য আগমনাৎ প্রাক (০: পূর্ববম্) 

ছাত্রা: পাঠান্ পঠিতুম্ আর্ববস্তঃ 



এিঞব৪িাযাগা। 00140 থাণ্শাটোথ 17) 7:14391,4,101 23৭ 

ঢ:5192019115--"প্রধানতঃ,। বিশেষতঃ, বিশেষণ, প্রাধান্যেন। [150 

15 857604911% 50:0716 11) 98510016 1165180016- যদুঃ  প্রধানতঃ 

সংস্কত-সাহিত্যে নিপুনঃ | 
[:ড০]8_-অপি, কিঞ্ি। ড1009 15 00০ 01215 11161)0 01960011055 

6৮০7) 800০7 0৬৪--এক এব স্ুহদ্ধম্মো নিধনেহপ্যনুঘাতি যঃ-(হি)। 

ঢড]) 1)0/--অগ্যাপি, অধুনাপি। ৬৬15 ৫০ 500 9085 1212 

6687 7010 ?--ধথং ত্বম্ অগ্ভাঁপি অত্র তিষ্সি ? 

[7ড215/1)76 সর্বত্র, যত্র তত্র । /& 10281005100, 0081) 19 1691)০০00, 

৫67017,076--বিদ্বান্ সব্ধত্র পূজ্যতে | 
ঢ'+:০০০41176]5, 1+06551৬19-_-অঙীব, অতিমাওরম. অত্যন্তরমূ, ভূশম্ । 

[1715 10২61 15 268677101/  1৩৪6101--ইদং পুষ্পম অতীব 

সুন্দরম্। 
[7,০10 ড/1000--বিন।, খতে, অন্তরেণ, বজ্জয়িত্বা, অপহায়, 

বিহায়। £১11 00০ 7055 1০ 0165010 87691)4 [২7115--রামং বিনা 

সর্বেব বাঁলকাঃ উপস্থিতাঃ আসন্। 

ঢ৪৮--আরাত, দুরে, দৃরমূ। 012 052 205 161 1010 0১০ 

ড111%5০-_গ্রামাৎ আরাৎ্ নদী বহতি। ০৮ ০ 4%)--অনতিদূরম্। 

ঢ0--যতঃ, যন্মাৎ্ হিঃ কৃতে। 031৮০. 17170 50102 09090 1071) 

15 [১০০:- তন্মৈ কিঞ্চিৎ খান্কং ষচ্ছ, খতঃ স দরিদ্রঃ। 131116 ৪6৩1 

101 106--মদর্থে, মদর্থং, মম কৃতে বা জলমানয় । 4707 20766 76950 7:68 

1) ০0016 17215 ?--কেন হেতুনা সোহত্রাগতঃ? 

ছু01 18061017175 বৃথা, নিরর্থকম্। ৬1) ০০ 5০৩ 18181) 1০0) 

7087,6%0 ?--কথং ত্বং বৃথ। হসসি? 
০: ৪৬৪:--চিরম্ত চিরায়। ০00 19102 111 19510 6০% 

তব কীতিং চিরং স্থাস্যাত। 



3998 &))ডতাঠাটএ, 21820111089 210, 

ঢ০:৮]9%/0--ঝটিতি, দ্রাক, সপদি। 00 0066 1০0107৮0167 

ঝটিতি তত্র যাহি। 

চ01010866]15- -দিষ্ট্যা সৌভাগ্যেন। 170)62/7096910/ 00৮ 055115 

£900121)০0---দিষ্্য। পূর্ণো। মে মনোরথঃ | 

ঢ01ড৮81৫--পূরতঃ, পুরঃ১ অগ্রতঃ ॥ 1000 0015 095 001:210-- 

আগ্ভারভ্য, অগ্য প্রভৃতি । ০০ 81 079 0362001707৮ 0168 088 

104/010--অ।ছ্যারভ্য (০7 অগ্ গ্রভৃতি ) ত্বং মম বন্ধুর্তবগি | 

ঢ:60060015- পুনঃপুনঃ ভূয়োভূয়ঃ, বারংবারম্॥ অসকত, মুভ্মুহঃ | 

172 1760%80110 ০9065 60 ০00] 1)005০--স পুনঃপুনঃ অস্ম:কম্ গৃহম্ 

আগচ্ছতি। 

100 প্রভৃতি, আরভ্য। [৩ 25 ঢা) 10151001707, 19 

9০51,০০৫--বালযাৎ প্রভৃতি স মম বন্ধুরাপীৎ। 7707,  6০-0%-- 

অগ্যাঁবধি, অগ্য প্রভৃতি । 471101৮0100 -আজম্মনঃ / 27017) 01৫ 

9০£1101)176- আদিত:) আমুখাৎ। 47710, 60 তা) [0 60 ন্গর-হ 

নগরাভ্তরমূ। 7707) 10৬20 6০0 10০1---পুষ্পাৎ পুষ্পাস্তরমূ। 27707 

895 1০ 05--প্রতিদিনম্ঃ দিনে দিনে | 77/07) ৪1] 5105--সর্র্ব ত: 

সমস্তাৎ। 77/9%8 ৫০০: ০০ 4০০:-- প্রতিদ্বারম্। 

(360618115- প্রায়, প্রায়েণ। 66721100116 1100005 2:9 

1১,079- প্রায়েগ (০: প্রায় ) ধান্সিকাঁঃ স্থখিনঃ ভবস্তি। 

চ316:০০০-_ ইত» অতএব, অতঃ। 7৪ ০9 78৮০৮-ইত:  দুরম্ 

অপসর |. 1 25 51০10, 50 7৫ ০81806 ০0106--স গীড়িতঃ, অতঃ 

আগস্কমসমর্থঃ | ৃ 

চ78906101:00, 136006101810--ইতঃপরম্, অতঃপরম্, অগ্ভ প্রভৃতি 

'আভ্ারভ্য--176706/67) 500 215 100 1911006 1011015061- _অগ্ভ প্রভৃতি 

ত্বং মম প্রাধানামাত্যঃ | 



9৪৬ 90777 00545091710 & 7) 74978 70ম 939 

17616- অত্র, ইহ।  [70168601--পরকালে, অতঃপরম্, ইতঃপরম্ 

অমুত্র। [0515 2130 01,50-ইতত্ততঃ । [76:6000--অনস্তরমূ। 

17161167- অত্র, ইহ, ইতঃ। 01606: 900. 00100)61- ইতস্ততঃ | 

[106 102£860 9145 17100612150 601076-ভিক্ষুকঃ ইতস্তত: 

পরিভ্রমতি । 
70৬--কথম্, কেন গ্রকারেণ। 779 ০81) 120 0761০ ?--কথম্ 

অহং তত্র গন্তং শরুয়াম? [০৭ 2 কিয়দ্দ,রম। কিয়দ্রে। 170 
10177£--কিয়ন্তং কালম্? 170৬ 00205 011055-- কতিকৃত্বঃ। 

[710৮৮০০:-- তথাপিও, পরন্ত । 11996961102 1510 060:19190 

56%81)6--তথাপি স মম বশংগতঃ (বিধেয়ঃ ) ভৃত্য | 

[3991 তুষ্ঠীম্, শাস্তম্। 

যদি, চেখ। (কোনও বাক্যের প্রথমে “চে এই অব্যয়টি ব্যবহৃত 

হয়না) 77170 501809 [51211 72 1:00ট5--যদি স আগচ্ছেখ তদ অহং 

স্থখী ভবেয়ম। 47 $০-বগ্ভেবস্ঃ এবং সতি। 477 80 0061) 19150 10৩ 

1010061050 ৪210- ঘগ্যেবং তত, দেহি মে গ্রভৃতং ধনম্। [৮ 2০৮ অন্তথ|, 

নোচেৎ। 17701 [0 10026 10661516৩ 111) 00 5 2] 005 00100] 

₹৮01105--নোচে ত্বয়। সহ মে পরলোকে দর্শনম্-_-(প)। 

[1012)001016)55 [1568150]5--ততৎক্ষণাঁৎ তত্ক্ষণম্ এবঃ অহ্থায়, সন্ঠঃ, 

অধুনৈব, ঝটিতি, দ্রাক্» সপদি | 17177/60504910/ ০0700 18212 ৬10) 5901 

চ:০%০:- অধুনৈব ভ্রাত্রা সহ অত্রাগচ্ছ। 
হা।- মধ্যে । 1 ৮৪10 -- বুথ । 11) 006 00691) 11109-- অত্রাস্তররে, 

ইত্যবসরে। [॥ 750660৮ 00065--পুরা। 17) 00056 ০0৫6 0103০-+ 

গচ্ছতা কালেন। [1 9]1-সাকল্যেন। 11) 056 085 0105- দিব1। 

11) 6106 21001071705 - প্রাতঠ, প্রভাতে | 00 036 55610108 -- সায়ম্। 

[790০০0-_নূনম্, খলুঃ কিল । [16 15 9. 03166 £72682-ন খলু চৌরঃ। 



240 4791239) 08820 9111019 310, 

[,৪6০--চিরাৎ, বিলহ্গেন, চিরেণ | . 756 50002176 08105 7০4৫- 

ছাত্রোইয়ং বিলঘেন আগতঃ। 
[.০6615 সম্প্রতি, ইদানীম্ | 77061 17 1095 50156 11610 -- 

সম্প্রতি সোহত্রাগতঃ । 

[.16০--ইব, যথা তথা | 0006 0165 15 12206100] 156 2১200919901 

--ইয়ং নগরী অমরাবতী ইব রমণীয়। | 

[.16--ঈষত কিঞিত। ভ্তোকম্ | 1010915 195 2. 116016 চা8০] 11 

018 20] অস্তাং পু্ধরিণাম্ ঈষৎ জলং বর্ততে | 7784/19 0% 12415 
অল্পশঃ. স্তোকং, ক্তোকম্। [01৪ 1100৩ 111]6--কিয়ৎকালম। 

[50151]5--দিষ্ট্যা সৌভাগোন । 14701817 ] 5০০ 5০1 |18105- দরিষ্টয। 

অহং ত্বং সুখিনং পশ্ঠামি। 

1২05০1৮-ভৃশম্, বহু । ] 91 7/%07 0183০0. 20) 5০৮--অহং ততয়ি 

ভূশং শ্রীতঃ.। 4১5 10801) ৪০-যাবৎ। চ]০0%/ 200০1-কিয়ৎ। 9০ 

10101) ইয়ৎ | 

বত--নিকষ।, সমীপে, নিকটে । 1017615 15 2. 10580060] €810617 

7607 0186 9০1১০০1-_বিগ্ালয়স্য সমীপে একং রমণীয়ম্ উদ্যাঁনং বর্ততে। 

ব৩$01,:-00:--ন হি, ন বা। [০8210616120 1280 1007 ৬016 

_অহং পঠিতুং লেখিতুঁং বান সমর্থঃ। 72/%6% 0290 707 1315 10:0006 

০8105 60 501)0০01-যদুঃ তশ্ত ভ্রাত ব। বিদ্যালয়ং ন আগতঃ | 

[ব৩৮:--ন জাতু, ন কদাপিঃ ন কদাচিদপি। 015 5100010 %667 

1660 ০0101081995 দঘ161) 026 ০16--ন কদাপি হুর্জনসংসর্গং কুর্য্যাৎ। 

[0251165 ৪০ 16861 8009850 05 ৪7105 0)21)0--ন জাতু কাম: কামানামুপ- 

ভোগেন শাম্যতি_-(বি )। 
ই ৩৯্অনভ্তরম । ৩5 ৫8--পরেস্ভবি । [ আ?]] £০ 00 03219165 

188৮ ৫৪5--পরেস্তবি অহ বারাণসীং গমিস্তামি। 



4) 8177398 03170917019 হণ, 24] 

ব্বি০,:০£--ন, নে, মা। 10০0 704 6911 & 11০- মিথ্যা ম। বদ। ০ 

0]গ--ন কেবলম্। * 

০০৮, টব ০৬/-৪-0453 _ অধুনা, ইদ্দানীম্, অন্প্রতি, সাম্প্রতম্। 73০% 
(1715 07350 15 199556550 05 & 97271)6৩ 10510-- সম্প্রতি বনমিদম্ 

অপূর্বসন্বাধিনিতম.-_(হি)। 111] 70, ৪৬০1 200 --অগ্ভাপি। 

০৮৪১, ব০৬/1৪০-__ন কথঞ্চন, ন কথমপি, ন কথঞ্চি২। [15 01৭61 

5]1)0010 102 0971150 0116 11) 701/0--তন্য আদেশ: ন কথিত পালনীয়ঃ | 

বি ০৬৮1১০:০--ন কুত্রচিৎ্, ন কুত্রাপি, ন কাপি। 1715 501৮ ০0 01085 

1ও 10 1১০ 01100 %0201676৯-ন কুত্রাপি (০: ন কুত্রচিৎ্) ঈদৃশং বস্ত দূশ্যাতে। 

0, 01/--ভোঃ, হে, অহো» অয়ি, রে, অরেরে, অয়ে, হা, আঃ। ০07! 

ট0০ 5৮3৪ 0055 ০0 010৩ 50105--অহে]! গীতশ্ মাধুধ্যম্। 0 2% 0০5 ! 

7৩৪৭ 5001 155$0105--অগি বত্স ! পাঠান্ পঠ। 

০0£--0/ 076 2910617--উদ্ভানস্তয । ৩ ০105 0£ 39101০5-্বারাণসী 

নগরী । শ্বা।ত 150155 15 120 0/ 07৩ 1০5- -অশ্বোহয়ং পাদেন খগ্জঃ। 

4৯ 07001) 0 ০৪0)--ধনবান্ জনঃ । 4৯ 10780.০01 ৮100০-_ধান্মিকে। 

নরঃ ॥ 7010 10095 13 1১011) 0 1901৩ £10115- বাঁলোকহয়ং সদ্বংশজাতঃ 

(কুলীনঃ) | [19 01010215190 13 10700৩ ০1 6৩14---মলঙ্কারোহযং হিরণুয়ত | 

0£- দূরম্, দৃতরঃ, দুরে । [5 001৩0 25 08000 মম বন্ধু দুরতঃ 

(০: দুম দূরে) বর্ততে। 

010618 - বহুশ$১ বহুঃ, বারংবারম্ঃ অসরুং, পুনঃপুঃ 115৩ ০/%6% 80০৪ 

0:16- স পুন:পুঃ তত্র গচ্ছতি। 

0২ - উপরি অধি। [56০0 1১4 0 01০ 6০9০৫  02180০--- 

অহং প্রাসাদস্ত উপরি কিঞ্চিং বিহগং পশ্যামি। 01) ৪11 5109 সর্ববত্র॥ 
'সর্বতঃ | 010 ৪. 5009007--পহসা । 09 ০০০--পত্তাম্। 0% 11952 

1020. _অশ্বেন, অশ্বম আরুহা। 09. 1715_উচ্চৈঃ। 
16 



949 98135 ঠানু। 00810511104 & যা) পাস ৪8108 

00০-- একদা, সকৃৎ। 0770০ 2130. 2£811 - পুনঃ পুনঃ । 0709 

£20:০-পুনরপি। 48€ ০০০০- যুগপৎ সছযঃ) তৎক্ষণ!ৎ, অধুনৈব। 10০ 

0115 চ:016 ৫4০০৫ অধুনৈব কার্যমিদং কুরু। 
0215--কেবলম্ এব । (00৮1099. 18905 071 8180 0656] [01858 

-গোবিন্টঃ কেবলং পঠতি, কদাপি ন ক্রীড়তি চ। 

0₹-_-অথবা১ উত, কিংবা, নু, ব1। 

ট্ব.._-বা” এই অব্যয়টি বাক্যের প্রথমে বসে না। 

0%1221:5196-- নোচেৎ, নচেহ, অন্কথা। 35 00, ০/16733 5০0 

আ1]] 10০ 1511150 ৮ 0)০-দূরম অপসর, নোচেৎ হস্তব্যোহসি ময়া-(হি)। 
0৬৮-096%৪10,১ 04৮৪5, 0৮21015, 090৪100--বহিঃ 

03০ ০৮-বহিঃ গচ্ছ। 04৮ 06 00061--কোপান্বিতঃ । 04৮ ০0: 

010110910--কৌতুহলাৎ | 0৫6 06 170909০--হতাশঃ | 096 0: 16817 

ভয়, ভয়েন। 09৮ ০৫ 85০010- নন্নেহম্, শ্রীতিপূর্ববম্। 08৫ ০৫ 
৪0£61--ক্োধেন১ ক্রোধাৎ। 04৮ 06 518০5--.অচেতনঃ | 00৮ ০9 

0910861--বিপনুক্তঃ | 046০৫ ০1071051021)ত-নিয়োগশূন্তঃ | 

0৬6া--উপরি, উর্দম | 11)6 50015 90101008০9৫? 010০ 151 

সুর্য: ক্ষেত্রাণাম্ উপরি ভাতি। 0০97: ৪230 ০৮০: "2£81)- পুনঃ পুন, 

মুহমূহঃ 
7:6867715- অধুনৈব, সম্ভঃ, অচিরাৎ। [39002 1] ০9006 19616 

27636719-_রামঃ অধুনৈব অত্র আগমিস্ততি। 

[১101961, 1১70796115--যথার্থঃ, যুক্তম্, উক্তম্। সাম্প্রতম্ | ০০ 199৮6 

590161 ?70971%--ত্বয়া যুক্তম্ উক্তম্। 

0০16-_সম্যক। অশেষেগ, অত্যস্তম্, সম্পূর্ণমূ, সাতিশয়ম্, নিরতিশয়ম্ । 
68106 005 ০:05 01) 06580167 5৪9 0%/46 019256--শিক্ষকঃ মম 

বাক্যানি শ্রত্ব! সাঁতিশয়ং সন্তপ্টোহভূৎ। 



&0 মা ট১ 59670917019 510. 249 

[৪01)6:--61291,- বরম্। ০৪. 9100910 7047127 ০9006 আআ? 

106 /701% 510 101৩ 86 1)92০--অলস্তেন গৃহেহবস্থানাৎ তৰ ময়। আগমনং 

বরম্। 
[২81615, 9০৪10615- কদাচিৎ | 1১০ 1১10 61510215615 72761 

1007১৫-_শ্থেতো হন্তী কদাচিৎ দৃষ্ঠতে 

চ২৪6০1৪15-_বথাক্রমম্ত যথাবিধি। 0৩ 5301] ৭০ 1715 0 

76011971/--যথাবিধি কর্তৃব্যং কর্ম কুর্য্যাৎ। 

চ২০০-_-পরিতই | 100156০0011 10033101072 01৩ 50-পৃথিবী 

সুর্যযং পরিতঃ পরিভ্রমতি | 
59060১--নিভৃতম্ স্শুপ্রম্, রহঃ, রহসি। [7৩ 6০14 006 01715 

890০41)--স মাং রহসি (০: নিভৃতম্) এবম্ উক্তবান্। 
3810016315690515- বুগপৎ। একদ|]। ৬৬০৩ 125৩ ০010৩ 10০19 

527152760319--যুগপত্ অত্র সমাগত বয়ম্। 

9£০৪-_আরভা, প্রভৃতি, বহঃ), তথ।, পুরা । ড৬/০ 179৬০ 01850 

098০৮020 55706 ০: ১০৮০০৩এ--শালটাৎ প্রভৃতি (0: আরভ্য ) বয়ম্ 

একত্র ক্রীড়িতাঃ। : 

910-5]%--শনৈঃ শনৈঃ) মন্দং মন্দন। 0০9 09006]! 09০9 ৪7০৮7/-- 

ভ্রাতঃ] শনৈঃ শনৈঃ (০: মন্দং মন্দম ) গম্যতাম্। 

১০-- তথা» এবম্, ততঃ, তেন, ইতি । ড৬/15 ০০ ৩০ 595 50 ?-- 

কথং ত্বম এবং ব্রবীষি? £৪--৪০-যথ1--তথা, 43 05 060 15 2 001৩7)0 

0£ 1001779 80 5০০ 21৫--যথা অয়ং মুগে। মম বন্ধুঃ, তথা ভবানপি--(হি)। 

9০0 119৫6-যথা, যেন । 5০9 10978) 509 17001)9 50 181--তাঁবৎঃ এতাবৎ। 

19616 15856 5০0 08959 50 1১077% 56815 1--কুত্র ত্বয়া! এতাবস্তি 

বর্ধাণি অতিবাহিতানি ? 

5০29607০০-_একদ1, পুরা, ক্দাচিৎ। 15077618716 6156 1517) 



244 89415] ০0২40931ণশা0য &0 ঘা) ১105 

[00520901009 ৮6206 2. 1)01)006--একদ1 রাজা ছুম্মস্তঃ মুগন্নাধৈ প্রতস্থে। 

9075110285-_কদা চিৎ, কচিৎ, ভতু। 

901009/18 0 কিঞ্িঃৎ) ঈবৎ। প৩ 01165061017) 13 $07%6611/06 

৭181০ প্রশ্নেহংম্ ঈমৎ দুরহঃ। 
90016 571616- কুত্রচিতৎ, কচিৎ, কুত্রপি | 1560 5000৩ 0131008] 106 

£090100 507/620766-_অ হ্বশ্ত তাং কুত্রচিৎ কিঞ্চিৎ সবব_(প)। 

901061)0৬--কথমপি, কথপিৎ। 1 05000 015 011 507161:0 

অং কাধ্যমিদ্ং কথমপি কুধ্যাম্। 

5০০/,_অচিরাৎ্, অচিরম্, অচিরেণ, তুর্ণম, শভ্রম্, ত্বরিতম্, আত্ত, 
ক্ষিপ্রমূ, ঝটিতি, ভ্রুতম্। 1180 901 ৮৮111 5০07 115০--নুর্যাঃ সত্বরম্ 

উদেস্ততি। 

5611--অগ্চাপ, তথাপি । ৬/1)5 ৫০ 500 509 15015 511? কথং 

ত্বম অন্তাঁপি অত্র তিষ্পি ? 

08৮-যথাও যন্খ। 138:09 535 0৮৮৫ 1015 10090 01 111 £০9 19 

13678155- রাঁমেো বদতি ঘং তত্ত মাত। বারাণপীং গমিষ্যাত। 
পু'1,0--ততঃ১ তদ1) তহি, অথ। 7167 01১০৮ ০০01 5011000 আ10]) 0179 

81,00021--তত: তে পরম্পরং মন্ষাঞ্চত্রুঃ | 

ন'1)610০- তম্মাৎ, ততঃ, তদার্ভ্য, ততঃ গ্ভভৃতি ॥ 1108৬200561) 

[1170 07,০০০--তত; গ্রভৃতি স ময়া ন দুষ্ট: | 
শ0,676- তত্র । [10040100010 15615 এর অন্গবাদ করিতে হয় 

না। যেমন-৮৮(1) 11001061683 & 1076 081060 [)750180১2--আমীত 

দখরথো নাম কশ্চিং রাজা । 1101)6159161--তদনন্তরম্। 77707661667 15 

505 02135691756 ণ0 81160 ৫ 0159: 195 055 52৫০--তদনন্তরং মুনিন। স 

ব্যান্ঃ কত:--(হি)। [1)2:500:--মতঃ), ইতি, এহতোঃ, ততঃ, তেন, 

ভস্মথ। 06:5৮ ১্তেন । 7010616 0১০01--তত8 1 ২ 



4702708), 21850917109 10, 248 

শ)66--তত্র । 825 2৮767 100 50120৩010০-তত্ত কিয়ন্তং 

কালং তিষ্ট। 
[10061 যদ, যদ্থপি | [7%9%01, 5০00. 816. 2101600. 06 031136 

3০0 500 2০13 10091 09:60931০-যদ্ঘপি ত্বং মম সুহংঃ তথাপি তব 

কার্ধ্যং ন ক্ষমাহম্। 

[17100081,- মুখেন। দ্বার] ॥ [00 00000555 1080085810 50100 025 

/770%0, ৪ 5৪0-_রাজতনয়া দময়স্তী হংসন্ত মুখেন সন্দেশং প্রেরিতবতী। 

308010096- সর্বত্র | 00706 26 00805 00050379615 8770%070%% 

[1415-_ভারতবর্ষে সর্ধত্র বুনি বার্তাপত্রাণি বিদ্বস্তে। 

[05--এবম্, ইতি; ইথম্। 58510£ 615 10০ ৬০6 00 00০ ০1 

_এবম্ উদ্কী সনগরীং প্রস্থিতঃ॥ 27709085564 100০ 51)010 আ100075 

৫9য-_ইখং ীতকালস্থ ্বল্পদিবসো গতঃ | 

শৃঝ]1-পর্যন্তম, অবদি, যাবং। 4৫015 [901 11) 0০800 মরণং 

যাবৎ (0: আমরণম্) হরিম্ জঙ্চয় | 11] 0০এ--অগ্ঠাপি) 'অগ্ভাবধি । ৬15 

0025 176 00819101871 70 1 কদম অগ্ভাপি ন গ্রতিনিবর্ততে? 

শু'০£65৫৮-একজ, সহিতম্। সার্দম্ত সহ) 1006 গা 0055 

11৬০ 006৫0)07 10 0:06 5111915- ত্রাঙ্গণ ব'লকাঃ তন্দথিন গ্রামে একত্র 

বসস্তি স্ম। 

পু:০-1001:0আ--শ্বঃ 11110106025 2000 1০-7,07/0৮--পরশ্বঃ ॥ 1০- 

৫9১--অগ্য। রামঃ শঃ বারাণমীং গন্ত]। 

০০ _তথা) অপি, অতি, অত্রান্থম্। অতীব । ০০ 120 3০ 50811 

ঠা) 56900:৩- ভবান্ অপি স্বপ্পকায়ঃ-( হি )। 

10815 প্রতি, অন; উদ্দষ্য, অভিমুখম্। 1012) 0525 ০ 

88:64 (0৩0145+ 61)০ঠ: 1)0706--তত, তৌ ছৌ অপি স্থগৃহং প্রতি " 

তৌ- (প)1 | 



"প্রকট ৪49, 0081209পতোর £4 ৭88 ঘ3া,॥ণণণেম 

সুঃ15--নূনম্ত বস্ততঃ, যথার্থতঃ। সতাম্। [76 111 (1 ০৪৮ 5০৩: 

91815--স নৃনং তব পাশান্ ছেংস্যতি-(হি)। 
100061:- অধস্তাৎ১ অধ, তলে। 

091959--নোঁচেৎ। 07%193$ 5০০ £1% 81০ ৪০0) 000) [51011 

016--দেহি মে কিঞ্চিৎ খাছ্যং নোচেৎ মে মরণং ভবিস্মতি। 

চ001- যাবৎ । ৬৬০10 17016 %7151 [ ০010 0৪০]-মম প্রত্যাগমনং 

অত্র অপেক্ষস্ম। 

[09 -উপরি, উর্দমম্ । 01)0 10010156515 ০1100010016) 0৩ 0:০০- 

বানরে! বুক্ষম আরোহতি। 

ডা _সাতিশয়ম্। অতি, অতীব, অত্যন্তম। [ 810 2% 819 €০ 

13681 55762 5005- অহং তব মধুবাণি গীতানি শ্রত্বা সাতিশয়ম্ আনন্দি- 

তেহম্মি | ০7 2107 -্অতশব। 

ভ/611_ ভদ্রম সম্যক্, সাধু, মুটু। [1305 006 8000 1911- ময় 

ভদ্রঃ ন কৃতম্। ড/০11-01--মাঢযঃ, সুসম্পন্ন । ড০11-৮০-৭০--সমৃদ্ধি- 

সম্পন্নঃ। ৬/০11-১০চ-কুলীনঃ| ৬/৫11-0০- বুাৎপন্ন।, সাধু। ৬/০|।- 

9০119৮০০--সাধুঃ | 

৬/1)61)--কদা, যদ1। [15 190701 0160 1076 106 185 8৬০ 9০813 

০1৭--স যদ পঞ্চবাঁধিকঃ, তদ। তস্য পিতা পরলোকং জগাঁম। 

ভ1101০৬০1- যদা তদ।--তদ1 তদ। | 777266 116 116815 0৩ 

800681 016 0102 10010356 119 2206105105 01)৩ 080 161) 002. 

৫1০৮ মৃষিকশব্ধং যদা যদ| শৃণোতি, তদ। তদ। খিড়ালঃ ম'ংসাহারদানেন 

সংবর্ধয়তি--(হি)। 

৬৬)০০০০-- কুতঃ। কন্মাৎ। 7716%06 215 500 00705 1966 1. 

কুতত্বং বিলঙ্বাৎ আগতোহসি? 



00039, 28201 03 220, “পুরণ 

ড/1)616--কুতঃ, ক, কুত্র। ৬065 26 5০৫ £০2£-্পত্থং কুত্র : 

গচ্ছসি? 77766 15 25 4621: 171070 ? --কমে প্রিয়: স্বহৃং ? 

ভ1)৩৫২০:--বা, উত, কিংবা, কিম্। 9৫৫» %%4/%4 00626 15 

92061 11) 002 ০11 01 00৮-পশ্য, অন্মিন্ কৃপে জঙম্ অন্তিঃ নবা। 

ঘ্1)676£০ কিমর্থমঞ কথম্। 7772 1385 504 00026 1-- 

কিদর্থম্ (বা কথম্) আগতোহপি? 

ড/1)676৮০1- ত্র যত্র, কুত্রাপি | 706 06010156 521%810 (01105 

1715 0155161: 2/7/276567 1) £০০৪--ঘত্র যত্র প্রতূর্গচ্ছতি বশংগতঃ ( বিধেয়ঃ) 

তৃতাঃ তম্ অনুসরতি। 
ভ/1,10061- কুত, ক। 777,267 91091] [11০ ?-কুত্র অহং বংস্তামি? 

ড/1-_সহ, সার্ধম্, সমম্, সাকম্। 7726 1001861- ক্ষুধয়া, 780 

195-_সানন্দম্, সাহলদম্। 7724 ০31৩- যত্বেন। 

ভ/10)17--মধ্যে, অভ্যন্তরে । 7০ আএ1]1 12000110210 2 00000) 

--স মাসাভ্যন্তরে প্রত্যাগমিশ্থৃতি | 

ডা10,০৫৮ খতে) বিনা, অপহায়, অন্তরেণ, বর্জয়িত্বা-01)616 15 

100 11829011555 20870%6 1000৩ ধর্মং বিনা (বা খতে বা অন্তরেণ) 

স্ুখং নান্তি। 

খ০১-_মথকিম্, বাঢ়মূ। এবম্। 111 500 £০ 00 ৪10? 25০ 

স্বং কিং ভ্রমিতুং গমিষ্তসি 1? অথকিমূ। 

খ০3662095-_পূর্ষেছ্যঃ, হাঃ। 15 00210 ০8006 11616 %6316722 

মম বন্ধু; পূর্বেতাঃ (০৮ হঃ) অত্র আগতঃ | 

ঘু৪৮- তথাপি, অধুমাপি, অগ্াপি, পরষ্ক। কিন্তুা। 1800 193 006 /8৫ 
০০1১০--ছু অগ্থাপি (০: অধুনাপি)ন আগতঃ। 



248 ৪8 5াণা। 00459911108 0 1:8৬ 91)8110% 

চ০:0156-48 

),7707751716 11010 19075741 ৮ 

1,100 11500 10686862৮10: 9 10206 01009 8207 6৮0৪8 70602000 1716008, 

9, &10100%050 ( অভিমনুযঃ) ৬৪ 8100016917000819 8৮০60 ৮৩ ৪66, 1108, 

8,159 1116 01 % £০০৫ 20%0 13 102 62০ £০০০ ০01 06776134০10 2001610% 111099" 

56 ৪৪ & 30778 1182060. 95151 (শিবিত) 1 5. [7811 আ]] 008 00206 $0 ৪01000]: 
৪৪ 706 19 111, 6. ত160০8৮ 1620108 5০০ 0501006 11853 17800106958, 1. 0109. 

8106 31501096980 (বি--ভজ.) & 1)000190 20053 (শত রজতমুদ্রঃ ) 217078 ৪ 

06655580909 &০% 009 6018 0: ৪৮ 0009 ০0812617186 500 '/1]] 09 

2020181060, 9 46660 205 19190180990) 2 10608126 ডা 15911)1938 ( অসহায়ঃ), 
৪00 20067601000 01909 10 01806 0 8006160:, 20, 1006 0000115 19106 6139 

168801)8 89002:01108 60 106 17560061020 01 60০ 868,016. 11, &1289 ৪1691 

£০৫ 626৮, 12, 23003 15 00০0 109 09%7000% 10610 5০০, 18, ] 1068 ০6622. 

10120100630) ০০ ৮০£০ &206:০, 14, 30 100109 ০6107ত159 5০000 11061)61: আ1]॥ 99 

ত6£ 8০2, 16, 105620810000 0০ 00$ 90206 6০ 209 1)0059 82511], 

95100776604 479 10710/$0 8676670৫$, 0808710 760$010$ :--- 

(১) ত্বং অধুনাম্ ব্ছালয়ং যাহি। (২) মম পিত! কুতং গতবান। (৩) মস সিওঠ 
কদামপি মুযাঃ বাক্যং ন ব্দতি। 0) তন্ত প্রতি মম ভক্তিং আসীৎ। (৫) কুত্রোহয়ং 

গমিগ্তামি? (৬) শিক্ষকঃ ছাত্রেধু অতীব্ম্ অকৃপ্াযৎ | (৭) পুরাং অগ্র গৃহে একঃ মন্্যাসী 

আঅবসৎ। ৮) দেহিমাং ধন্ম্, অন্যাথানহং নিবেদয়িস্কামি | 

০7412] 

স্্রী-প্রত্যয়--76701701016 80111558 

লিঙ্গ প্রধানতঃ তিন প্রকার-_পুংলিঙ্গঃ স্্রীলিঙগ ও বলীবলিঙ্গ । পুংলিঙ্গ 

নিহেস্ত,বিশেষন্ত সর্বনাম শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবন্তিত করিতে হইলে সাধারণতঃ 

পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর আ', ঈ এই ছুই প্রকার প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। অশ্ব 
( পুংলিঙ্গ ), অশ্ব +অ1-অস্ব। (স্ত্রীদিঙ্গ ), মলিন ( পুং), মলিন+ আ- মলিন! 
(ক্ত্রীং), নদ (পুং), নদ+ঈ-্নদী (স্ত্রী), কুমার (পুং), কুমার+ঈ- 

কুমারী (ত্ত্রীং)। 
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কখনও কথনও স্ত্রী-প্রত্যয়ের দ্বার! অর্থের বিভিন্নভাও দেখ যায়। যেমন-- 

ক্ষত্রিয় (পুং), ক্ষত্রিয় আস্ক্ষত্রহ (ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রী), ক্ষত্রিয় +ঈল 

ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের পত্বী)। 

১। অজাগ্ঠতষ্টাপ ( অজাদি +অত:+ টপ. )--ঘজ প্রভৃতি কতকগুলি 

শবের উত্তর এবং অকার'স্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে টাঁপ, ( অ1) হয় ।॥ যথ'--. 

অজ-_অজা, অচল--অচল!, অনুকুল--অন্কূলা॥ অমর--মমর1, অবল-_ 

অবলা, অশ্ব--অশ্বা, এক-_একা, উত্তম--উত্তমা, উত্তর-_উত্তরা, কনিষ্__ 

কনিষ্ঠ1) কান্ত-__কান্তা, কৃষ্ঃ--কৃষ্ণা, কৃশ- কুশও কপণ-কূপণা, কোকিল- 

কোকিলা, ক্রুর-_ক্র,রা, চটক__চটকা চতুর-_চতুরা, জোষ্টজ্যো্ঠা, তরল 
তরল!, তৃতীয়-তৃতীয়া, দক্ষিণ__দক্ষিণা, দীন-_ দন", দ্বিতীয়_দ্বিতীয়া, দ্বিজ__ 

দ্বিজা, নিপুণ__নিপুণ!, পশ্চিম__পশ্চিমা, পূর্ক- পূর্ব, প্রথম-__ প্রথমা, প্রবল-. 

প্রবলা, প্রথ্িকুল-_ প্রতিকূল, প্রিয় প্রিয়া, বৎস- বসা» বাল-_বালা» বৃদ্ধ-- 

বদ্ধা, মনোহর-_মনোহরা, মধ্যম-_মপ্যমা, মন্দ__মন্দা, মলিন--মলিনা, মুগ্ধ 

মুগ্ধা, মুধিক-_যুষিকা, শ্বেত-_শ্বেতা, দশা শদ্ধ__শুদ্ধাও সর্বব-সর্বব! | 

২1 আ' প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রত্যয়ের থে ক-কার তাহার পূর্ববর্তী 

অ-কার স্থানে ই-কার হয়। যথা 

পাঁচক--পাচিকা, নায়ক-নায়িকা, নাটক--নাটিকা (চার অস্কবিশিষ্ট 

দৃশ্তঠকাব্য ), কারক-_কারিক"» গায়ক-__ গায়িকা, সাধক--সাধিকা, বালক-- 

বালিক1, পালক--পালিক বোধক-_-বৌ[ধিক | 

(ক) ঈ প্রত্যায়ান্ত স্ত্রীলি্গ শব্দের পর স্বার্থে কপ্রত্যয় হইলে উক্ত ক- 

প্রভ্যয়ের উত্তর স্ত্র'লিঙ্গে জা হয় এবং পূর্ববর্তী স্ত্রী লিঙ্গের ঈ-কার হম্ব হয়। 

য্থা__ | 

মালবী--মালবিকা, শেফালী শেফালিকাঁ, অধস্থী-_বস্তিকী। 

৩০০
 

২। প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বস্যাত ইদাপ্যনপঃ। 
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(খ) ক্ষিপকাদীনাঞ্চ ন-ক্ষিপক! প্রভৃতি শবের 'ক' এর পূর্ববর্তী 
আকার স্থানে ই-কার হয় না। যথা_ 

ক্ষিপকা, অষ্টকা (পৌষ, মাঘ ও ফাস্তন এই তিন মাঁসের কষ্ণাষ্টমীতে 
কর্তব্য শ্রান্ধবিশেষ ), ইষ্টকা (ইট), কন্তক! ( দশবর্ষবয়স্থ! কুমারী), চটকা 

(চড়ুই পাখী)? করকা (বর্ষোপল, শিল1), সেবকা, উপত্যকা (ছুই পর্বতের 
মধ্যবর্তী সমতল নিয়্ভূমি--৩৪1165 ), অধিত্যক1 (পর্বতের উপরিস্থিত সমতল 

ভূমি--58016 12150), অলক (কুবের-পুরী ), তারক (নক্ষত্র ও চক্ষুর তার1)। 
ব০৫০ --1. স্তক ও পুত্রক এই দুইটি শবে ক-কারের পূর্ববর্তী 

অ-কার স্থানে বিকল্পে ই-কার হয়। যেমন__শ্থতক ০0: স্তিক, পুত্রক-_পুত্রক 
01 গুভ্রিক1। 

2. কোন কোন খৈয়াকরণ “সেবক? শব্কে ক্ষিপকাদিগণে ধরিয়া 

*“সেবকা+ আবার কেছ কেহ “সেবিকা” বলেন। কেহ কেহ এই ছুই পদের 
নিম্নোক্ত অর্থ করেন--সেবিক1 ( সেবা--921ঘ1০6 ০: মন্দ সেব1--0৪0 

511০9 )॥ সেবিক1--সেবাকারিণী--( 17056) 50920) । 

৩। বিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ_যে সকল প্রতায়ের য. ইত হয়, দেই সকল 
প্রতায়ান্ত শব্ধ এবং গৌর প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ” হয়। (ই হইলে 
শব্খের অন্তস্থিত আকারের লোপ হয়)। যথ!-_ 

নর্ভক- নর্তকী, রজক-_রজকী, গৌর-_গৌরী, কুমার-_ কুমারী, কিশোর 

_-কিশোরী, তরুণ- তনুণী, সুন্দর-__হুন্বরী, পিতামহ-_পিতাঁমহী, মাতামহ-_ 
তামহী, নদ-নদী নট-নটা (নর্তক-নর্তকী, অভিনেত্রী), ₹ট-তটী 
(তীর), পট--পটা (বস্ত্র), স্থল_স্থলী (অকৃত্রিম! ভূমি ), কদল--কদলী, 

কাল__কাঁলী, মগ্ডল-__মগ্ডলী, নাগ--নাগী, বেতস--বতসী (বেতগাছ ), 
সল্লক--সল্লকী ( সজারু পশু, বাবল! বা! শেয়াফল ) অতস--অতমী; উভয় 

--উভয়ীঃ বর--বদ্দরী ( কুলগাছ), আমলক--মামলকী, কবর--কবরী 

€ কেশবিষ্তাদ )। ৫ 



মাছ ঘা ঘেন ৪0 ন্1175 25]. 

৪। জাতেরভ্্রীবিষয়াদযোপধাৎ _যাঁহ। নিত স্ত্রীলিগ নয় ( অজাদি 
ব্যতীত) এমন জাতিবাচক শব্দের উত্তর উপধায় “য' না থাকিলে সজ্ত্রীলিঙ্গে 

“ঈ” হয়| যথা 

সিংহ-- সিংহী, মৃগ-মৃগী, বাত্র-ব্যাত্রী, ভরুক-_তন্তুকী, হরিণ--ছরিণী, 

কুরঙ্গ__কুরঙ্গী (মৃগী), শৃকর- শুকরী, গর্দভ _-গদভী, জম্ব ক-_জন্বকী, 
চক্রবাক--চক্রবাকী, কুকুর-_কুক্কুরী, শুগ'ল- শৃগ'লী, বিড়াল-_বিড়ালী, 

ঘোটক--ঘোটকা, মহিষ-_মহিষী, হংস-হংসী, সারস--সারসী, মনুষ-_ 

মানুষী, ব্র'দ্ষণ- ব্রাঙ্গণী, গোপ-গোপী। 

৫। উপ. গৌরাদিভ্যঃ। ৬। জাতৌ জাতেরদাস্তদ্ ঈপ। 
(ক) ঈ প্রত্যয় পরে থাকিলে তদ্ধিতের ষ-প্রতায়ের লোপ হয়। যথা-_ 
গার্গা-_গাগী, চাতুধ্য--চ'তুরী, মাধুর্য মাধুরী, মাশুব্য--মাগ্ুবী। 
(খ) ভাতিবাচক শব নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ না হইলে তাহার উত্বর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ 

'হয়। যথা 

মৃগী, হংসী, মযুবী ইত্য'দি (ও সুত্র) কিন্কু নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে “ঈ' হয় না। 

যেমন--বলাকা, মক্ষিকা। উপধ। স্থানে ঘ থাকিলে 'ঈ' হয় না। যথা--বৈশ্া, 

ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়পত্বী (২০ হুত্র দেখ)। কিন্ত গবয়, হয়, মংস্য ও মনুষ্য শব্খের 

উত্তর ঈ হয় এবং ঈ হইলে মত্শ্য ও মনুষ্য শব্দের ণয' কারের লোপ হয়। যথা 

--গবয়--গবয়ী (গোঃ ইব অয়ঃ গমনম্ অন্ত _গবয়ঃ_ল বনগব ), হয়--হয়ী 

€ ঘোটকী ), মংন্য-_মংসী (7 £১1001৩ 951) ১ মনুষ্য-মনুষী ( ম'নবী, নারী )। 

০৮৪ - স্তুপন্ম ব্যাকরণের মতে 'মমুস্বীও, হয়। 

৭। স্কগ্নেভ্যে। তীপ._খকারান্ত ও নকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ, 
(ঈ) হয়। যথা-_ 

খা-কারান্ত--কর্ত-_কত্রী, ধাতৃ--ধাত্রী, জনয়িতৃ--জনয়িত্তী, শিক্ষরিত_ 

শিক্ষগ্নিত্রী, প্রসবিতৃ-- প্রসবিত্রী ; কিন্তু স্ব প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তরে আর 

“ক হয় না। যথা ন্বসা, মাতা) দুহিতা। যাতা॥ ননান্দা হিঅঃ) চতত্রঃ |. - 
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ম-কারাম্ত- মানিন-_মানিনী, কামিন্--কামিনী, মেধাণ্িন--মেধাবিনী, 

মায়াব্ন্__মায়াবিনী, বিলাসীন-_বিলাসিনী, তপস্থিন-_-তপন্থিনী, অধিকারিন্ 

-_ অধিকারিণী, উপকাবিন্--উপকরিনী, মনোহারিন্- মনে+হারিণী, তেজন্থিন্ 

--তেজত্থিনী | 

[০৫৪ ন-কারান্ত স'খ্যাবাচক শবেব উত্তব স্ত্রীলিঙে *ঈ? হয় না। 

যথা--পঞ্চ ( পঞ্চন্) এইরূপ- সপ্ধ, অষ্ট, নব, দশ। 

৬। অল্লোপোইন2ঈ ( ডীপ.) হইলে ভন্-ভাগ'ন্ত শব্দের উপধা। 
আঁক'রের লোপ হয়। যথ-_বাজন্-_বাঁঙ্ী। 

1ব০%৪.__যুবরাজ-_যুববান্ভী, মহারী।জী, মহতী রাজী-_মহারাজ্ঞী, সমাজ 
সমাজী (সম"ক্ রাজ. সআ্াজঃ), (রাজা হ:সখিভ্যষ্টচ,+ ঈ ), সমাট্-সম্রাজী 

(স্বযং শাসনকর্্ী ), রাজন্-_রাজ্রী-নমাক্ একী _সজ্ঞী (রাজ্যেশ্বরী ), 
বহুবং রাক্তানঃ যস্তাং সভায়াং সা-এই বাক্যে তিনটি পদ হইবে। (১) 
বন্বাঁ। ( অকারান্ত লতা খবঝেব মত রূপ), (+) বহুব'জ্জী (ঈকাবান্ত 

নদী পের মত রূপ), (৩) খহুবাজ খহুধাভণ্ এব নকাধান্ত শখের 

মত রূপ )। 

৭। যুবতী প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যুখন__বুবতিঃ, ঘখতী, যুনী; 

শ্বন্- গুনী 3; মঘবন্-_মঘোনী, মঘবতী। 

৮। উগ্সিতশ্চ-(উক্+ইত:+চ )--উক-উ, খ,৯ এহ [তিনটি বর্ণ। 
উক'রেৎ ও খবারেও প্রত্যয় নিপ্পন্ন শব্দের উত্তর ভ্ত্রীলিজে ঈ হয়। যথ'-_ 

উকারেৎ-_-ভৎ-_ ভবতী, ঈয়ৎ-ঈয়তী, কিয়ৎ-কিয়তীঃ ল্রী৮ৎ-- 

শ্রীমতী, বুদ্ধিমৎ--বুদ্ধিমতী, ৪ জ্জ-বৎ- লজ্জাবতী, ক্ুতবৎ--কুতবতী, প্রেয়দ-_ 

গেয়সী, শ্রেয়স্__শ্রেয়সী, গরীয়স্-_গরীয়সীঃ বনীয়স্-কনীয়সী। 

ফকীরেহ-_সৎ--সতী, রুদৎ-_রুদতী, শৃধ_ৃঙ্থতী, কুর্ববৎ-- কুর্বরততী, 

ঘ্বিষং-_দ্বিষতী, জানৎ__জ'নতী, গৃহ্ৎ--গৃতৃতী, চিন্বতৎ__চিগ্ব হী ইত্যানি। 

' 2ব১০-*ত্ প্রত্যয়ের কার্যকালে খকার থাকে না, কাজেই উহ 



1: বাট 9 লা 259 

খকাবেৎ। মতুপ, ক্রবতু, ঈয়ন্ ইত্যাদি প্রত্যয়ের কাঁধ্যকালে উকাব থাকে ন! 

বলিয়। উহারিগকে “উকাঁবেৎ, বলিষা বুঝিতে হইবে। 

৯। ভূ-দিবান্ঠোঃ শতুনু্্--ঈ' হইলে ভ্বাদি ও দিবাদিগণীয ধ'তুব 
উত্তর শতৃ প্রত্যয কবিয়। যে সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয়, 'তাহাদের অন্তস্থিত তকারের 

পূর্ধ্বে শন (ন) এব মাগম হয়। অর্থাৎ ত,স্থানে “জজ হয। যথা 

ভাপিগ্রণীয়__গচ্ছৎ-গচ্ছন্তী, ধাবৎ_ধাধস্ত', বদ বাদভ্তী, তিষ্ং-_ 

তিষ্ন্থী। পশ্য২ং- পশ্বন্তী, পতৎ__পতন্ী, চলৎ্ _চলন্ত্রী, ভবৎ-_ ভথস্তী, হদৎ-- 

হসন্থী ইত্যাদি। 

দিবাদিগরণীয়__দীব্যৎ__দীব্যন্তী, নৃত্যৎ--নৃত্যন্তী, মুহযৎ-_মুহ্থন্তী, নশ্টুং_ 
নশ্থান্তী, জীর্ম,ৎ--জীধ্যন্তী ইত)াদি। 

ব০০--চুবাদিগ্রণীয ধা, নিভস্ত ধাতু, সনন্ত ধাতু ও নাম ধাতুর উত্তর 

শত প্রত্যষ কবিযা যে সকপ এব নিষ্পন্ন হয়, তাহাদের অন্তস্থিতত এর 

পূর্ত্বে “ন এব অগন হয়, কাবণ, এই ধাও্গুলির দন ?ও জ্ঞার্দিগণীয ধ'তুর তুল্য 

হয়। বথা_ 

চুরাদি-_চে'রয়ৎ-ঠোবস্তী, কথধথাকথযস্তী। ণিজত্ত-_কারধেৎ__ 
কারয়তী, স্থাপয়ৎ_স্থাপয়ন্তী। জনন্ত _চিকীর্মস্ক__চিকীধতী, পিপাসং-_ 

পিপাসভ্তী। নামধাতু-_পুত্রকামাৎ-_পুক্রকামান্তী, পুখীযৎ _পুত্রীষত্ী | 

১০। ওঁ তুদাদেঃ _তুদাদিণীষ ধাতব উত্তর শত প্রত্যঘ করিয! যে সকল 

শব্দ শিষ্পন্ন হয়ঃ ঈ হইলে তাহাদের অন্তস্থিত ত-কারের পূর্বে বিকল্পে *ন, 

'আগম হয়। যথ1-_তুদৎ-ঙ্দতী, তুদস্তী; ইচ্ছং_ইচ্ছস্তী, ইচ্ছতী; পুচ্ছৎ 
__-পচ্ছতী, পৃচ্ছন্তী ; ল্পৃণং--স্পুশতী, স্পৃণস্তী ; সিঞ্চতঘসিঞ্চতী, সিন্তী। 

১১। অদ্বাদেশ্চাদস্তা--অদাঁদিগণীয় আকারান্ত (দরিদ্র! ভিন্ন) ধাতুর 
উত্তর শত্ প্রত্যয় করিযা ষে নকল শব্ধ নিষ্পন্ন হয, ঈ হইলে তাহাদের অস্তস্থিত 
ত-কারের পূর্বের বিকল্পে 'ন' এব আগম হয। যথা--যাৎ-্যাতী, যাী; 
ভাৎ--ভাতী, ভাস্তী। স্ন'ৎ সশ্নাতী, স্বাস্তী। 
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1০%,_ভাদি, দিবাদি, তুদাদি, অকারাস্ত (দ!রিদ্রা-ভিন্ন) অদাদ্দি--এই- 
কয় গণীয় ধাতু ভিন্ন অপর গণীয় ধাতুর ন্ আগম হয় না। যথা-_'অদাদি--অদং 

-স্অদতী, কদৎ-_র্দতী | হ্বাদি--জুহ্বং-জুহব গী, বিভ্যৎ_বিভ্যতী। স্বাদ 

সুম্থৎ, _সুদ্বতী, শৃর__শূ্থতী। রুধাদি-_রুন্ধৎ্-_রুন্ধতী, ছিন্ৎ-ছিনাতী। 

তনাদি-__তম্বং-তগ্বতী, কুর্বং_কুর্বতী। ক্র্যাদি _ক্রীণাৎ_জ্রীণতী, জানৎ 

-জানতী | 

১২। বিভাষাঃ শ্তুঃ_স্যত্ প্রন্ঠযয় করিয়া যে নকল শব্দ নি্পন্ন হয় 
ঈ হইলে তাহাদের অন্তঃস্থিত ত-কারের পূর্বে বিকল্পে “ন' এর আগম হয়। 

যথা_-ভবিষ্য২-ভবিস্য তী, ভবিষ্বান্তী $ করিস্যৎ--করিস্যতী, করিস্ত্তী ; দাস্যৎ-_ 

দ্াস্যতী, দাত্তস্তী ; যাস্তৎ_য'স্ততী, যাস্তস্তী | 

১৩। টকারে অথব। যকারে্ট অথবা য ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় 
নিপপন্ন শব্দের উত্তর স্ত্রীলি্দে ঈ? হয়। [ ট, লুট, (অনট ), থট মট,, ময়ট, 
ইত্যাদি টকারেৎ প্রত্যন্ন ]। যথানিশ!চর--নিশাচরী, অর্থকর-_অর্থকরী, 

গায়ন--গায়নী, চতুর্থ-_চতুর্থী, দশম-_ দশমী, মুনয় -মৃল্ময়ী ইত্যাদি। ষ্কচ ( অণ্), 
ফিক (ঠক, 4), ফ্েয় (9, বুন) (অকৃ), যচ (অ) ইত্যাদি যকারেৎ 

প্রতায়। যথা--বৈষ্ণব--বৈষ্ণবী, সাময়িক--সাময়িকী, বৈনতেয়--টবনতেয়ী, 
রজক--রজকী, বিশালাক্ষ-_বিশালাক্ষী ইত্যাদি । 

১৪। প্রাগাদেরীপ --গ্রাচ, প্রভৃতি শবের উত্তর স্ত্রীলিজে ঈ হয়। 
যথ।-_প্রাচ.__ প্রাচী ( পুর্ববদিক্ ), অবাঁচ--মবাঁচী ( দক্ষিণ দিক্ )। 

১৫। প্রভীচ্যাদরয়ঃ-_ প্রতীচী প্রভৃতি শব্ধ নিপাঁতনে সিদ্ধ হয়। 
প্রত্যচ -_প্রতীচী, প্রত্যঞ্চী ( পশ্চিমদিক্, উদ্চ.-_উদীচী, উদ্দীপ্ধী, 

(উত্তপদিক্ ), তির্যচং_তিরশ্ঠী, তির্ষী ( বক্রগামী পশু -পন্ষী )। 

১৬। প্ুংযোগাদাখ্যায়াম্-_-(পুংযোগাৎ+ আব্যায়াম্)-পুংযোগে অর্থাৎ 
জায়া অর্থে (ইনি অমুকের পত্বী-_-এন্ধপ অর্থে) জাতিবাচক আকারাস্ত শব্ের 

১৩। টিৎযিস্ত্যাম্ ঈপ. ( সংঙ্ষিগুসার ) 
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উত্তর “ঈ? হয়।* যথা ত্রহ্মণ্য জায়া--ত্রা্ষণী, শুভ্স্ত জায়া--শুদ্রী, নিষাদস্ত 

জীয়া_নিষাদী, গোপস্য জায়া--ংগাগী, নাঁপিতশ্ত জায়1--নাপিতী, গণকস্য 

জায়াগণকী। কিন্তু শৃদ্রজাতীয়া শ্ত্রী--শূদ্রা, মহাশুদ্র_-মহাশুদ্রী 

( গোপজাতীয়। স্ত্রী )। 

১৭। ন পালকান্তাং--পালক শব্দ শেষে থাকিলে জাতিবাচক 

আকারান্ত শব্দের উত্তর (জামা অর্থে বিহিত )_“ঈ' হয় না। যথা--গোপাল- 

কন্য জান1।_গোপালিক1,অশ্বগালকস্য জায়া-_-অশ্বপালিকা১ পশ্থপালকদ্য জায়! 

স-পশুপালিকা ৷ 

১৮। ভবাদেরানীপৌ_( ভবাদেঃ+অ'ন্+ইঈপৌ )__জায়। অর্থে ভব 
প্রভৃভি (ভঙ্, সর্ব) ( রুদ্র, মুড়। ইন্দ্র, বরুণ ও ব্রহ্ধন্) শব্দের উত্তর 

স্্রীলিঙ্গে 'আন্ ও “ঈ* (ঈপ,.) হয়। যগ1__ 
ভবস্য ড111--ভবানী, সর্বস্য জায়'--শর্বাণী (সর্বাণী ), ( সর্ব-__শিব, 

শ্র্বাণী-_ুর্গ! )১ কুদ্রমা জায়'-_রগদ্রাণী, মুড়স্য জাঁয়।-_মুড়ানী (মুড়- শিব ), 

ইন্্স্য জায়!__ইন্দ্রাণী, বরুণন্য জায়-_বরুণানী। 

(ক) ন লোপো৷ ব্রক্মণঃ--আন্ হইলে ব্রঙ্গন শব্দের নকারের লোপ 

হয়। যথা ব্রহ্মণঃ জায়া__বন্মাণী। 

*শৃক্রী শৃত্রস্য ভা্্যা স্থাচ্ছুদ্রা তজ্জাতিরঙ্গন]। 
আভীরী তু মহাশৃদ্রী জাতিপুংযোগয়ঃ সম| ॥ 

অধ্যাণী স্বয়মর্ষ্য। স্যাৎ ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়াণ্যপি। 

উপাধ্যায়াপুযুপাধ্যায়ী শ্।দাচাধ্যাপি চ স্বতঃ॥ 

আচাধ্যানী তু পুংযোগে স্যাদষ্া ক্ষত্রিয় তথ! । 

উপাধ্যায়াম্যুপাধ্যায়ী ।-_অমরঃ 

১৮ ইন্দ্র-বরুণ-ভব-শর্ব রুদ্র-মূড় হিমারণ্য-বব-যবন-খাতুলাচাধ্যাণা- 

মানুক্-। পা) 
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১৯। মাতুলোপাধ্যায়য়োরানুগ, বা-মাতুল ও উপাধ্যায় শবের 
উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে আুক্ (আন্) হয়। যথ-_সাতুলস্য জায়া-মাতুলানী, 

মাতুলী ; উপাধ্যায়স্য জায়'--উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যার়ী। 

২০। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শব্দের উত্তর অর্থ বিশেষ বিকলেমান্ ও ঈ হয়। 
২১। হিমারণ্যয়ে।মহস্ত্ে মহ বুঝাইলে হিম, অরণ্য শব্দের উত্তর 

আন্ ও ঈ হয়। যথা_মহৎ হিমনী (বরফ), মহৎ অরণ্যম্ - অবণ্যানী 

( মহাবন--৪ 06158 69155 ). 

[০৫০ £_দুষ্টো যবঃ-যবানী (৪1:17 0£ 11)160100 0519৮), যবন"নাং 

লিপিঃ-যবনানী (গ্রীকদিগের লিপি ), কিন্ধ যবনস্য স্ত্রী-্যবনী। 

২২। বা শোণাদেরীপ._ শেন প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে 
ঈ্প,, (ঈ)হয়। যখা-শেণ- শোৌণা॥ শোণী (রক্তবর্ণবিশিষ্টা), চণ্ডত--5গী, 

চণ্ডা; কৃপণ-_কুপণী, কৃপণ1; কল্যাণ--কল্যাণী, কল্যাণ] : পুবাণ--পুরংণা, 

পুরাঁণ। ; উদার-উদ্ণাধী, উদার। ; বিশাল-_বিশালী, বিশাল; বিকট--বিকটা, 

বিকট ইন্যাদি। 

২৩। অবয়বাদ্ বন্ুত্রীহৌ-বহুরীহি সম'সে অনয়ববাচক অকারান্ত 
শবের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকলে ক হয়। যথা-_চন্ুমুখী, চন্ত্রমুখ। ) স্থুকেণী 

সুকেশ। ; ভাম্রনখী, তাঁত্রনখ। ইত্য দি । 

প্রয়োগ 2 গিরিশমুপচচার প্রভ্যং সং সুকেন'- (কু)। 

২০1 আচা্্যাদণত্বং চ (পা )-আং্দ্য শব্দের উদ্ভব আন্ হইলে ! অর্থাৎ 
'আচার্যানী শব্দের দন্তয ন্ মুর্দণা ণ হয় ন1)। 

যথ1-_ক্ষত্রিয় ক্ষত্তিয়'ণী, ক্ষত্তিয়। ( ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী); ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিষপত্ী ), 
উপাধ্যায়--উপাদ্যায়া, উপাধ্যায়ী, বেদ'ধ্যাপিকা--(1)015016 8 0801)01)১ 
আচাধ্যা__আাচাধ্য (শিক্ষার্দাত্রী--1)6:5৩16 2 £59০]0:), আচাধ্যানী 
€ আচাধ্যপতী--006 অ2 062. 06801)6), 

২২। স্বাঙ্গাচ্চোপসর্জনাদনংযে' গোপব+ৎ--(প1) 
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২৪। ন জংজ্ঞায়াং নখ মুখ্যাভ্যাম্- সংজ্ঞ। (নাস ) বুঝাইলে নখ ও 
মুখ এই ছুই অবয়ববাচিক শব্দের উত্তর 'ঈ” হয় না!। যথা-- 

শূর্পণখ। (রাবণের ভগিনী ), গোরমুখ। (কোনও স্ত্রীলোকের নাম )। নাম. 

ন| বুঝাইলে “ঈ” হয়। যেমন-_শূর্পণখী ( রাক্ষপী ), তাত্রমুখী ( কন্ত|)। 

২৫। ন র্রোড়ার্দি বহ্বচঃ ( বহুত্রীহি সমাসে)- ক্রোড় প্রস্তুতি 
অবয়ববাঁচক শব্ধ পরে থাকিলে এবং বহুম্বরবর্ণ বিশিষ্ট শব্দের উত্তর “ঈ? হয় না। 

যখ।-_সুক্রোড়া, চারুশিখা, তাক্ষক্ষুর। মুগনয়ন।, চন্দ্রবদন!, লোঁলরসন। ইত্যাদি 

কিন্তু নাসিক! ও উদ্দর শব্দের উত্তর বিকল্পে “ঈ” হয়। বযথা-_তুঙ্গনাসিকী, 

তুঙ্গনাপিক ; কৃশোদরী, কশোদরা ইত্যাদি | 

২৬। বহুত্রীহি সমাসে যে সকল অবয়ববাচ ক শব্দের উপধাস্থলে (অন্ত্যবর্ণের 

পূর্ববর্ণ) সংযুক্তধর্ণ থাকে, তাহাদের উণ্তর শী হয় না। যখা--মুগনেত্রা, 
চারুগুল্ফ। ইত্যাদি । 

২৭। অঙ্গগাত্র কণ্ঠেভ্যে। বক্তব্যম্-_মঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের 
উত্তর 'ঈ' ও 'আ? হয়। যথা-- 

কৃশাঙ্গী ০: কশাঙ্গা) বিঙ্গোষ্ঠী 9: বিদ্বেষ্ঠ।; মুহ্গ'ত্রী ০: মুদুগাত্রা ) 

কো(কিলবষ্ভী ০: কো(িলকঞ ; কুন্দদন্তী ০: কুন্দদন্ত। ; চারুকণা ০: চারুকর্ণা ; 

দীর্ঘভজ্ঘী ০: দীর্ঘজজ্ব! ; সংপুচ্ছী ০ সংপুচ্ছ! । 

২৮। সহনএ&. বিদ্যমানপুর্ব্ব।চ্চ_-নহ্, নঞ২ ও ধিগ্যঘন এই তিনটি 

শব্দ পূর্বের থাকিলে বন্ত্রীহি সমাস নিষ্পপ্ন অবয়ববাঁচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 
“ঈ? হয় না । যথা--হ্থকেশা, অকেশা, বিদ্যমানকেশা। 

[০91 £-- নরজাতিস্ত্রিয়াং নারী বয়ন্যায়াং সতী মতা । 
যখনান1ং লিপের্ভেদে, যবানী গহিতে যবে ॥ 
হিমাঁনী হিমসংহিত্যাম্ অরণ্যানী মহাবনে। 
মনাবী চ মনোঃ দত, পতিবত্ী সন্তর্তৃক! ॥--মুগ্ধবোধ 

২৪ | নখমুখাৎ সংজ্ঞায়াম.--( পা) 

17 
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২৯। পাদে!ইনতরভ্যাম্--বহ্ত্রীহি সমাসে পাদ ইহ1র উত্তর স্ত্রীলিলগে 

বিকল্লে 'ঈ? হয়। ঈ হইলে পাদ স্থানে পদ হয়। যথা__ 
ছোৌ পাদৌ অস্যাঃ__দ্বিপাতও দ্বিপদী, এইরূপ- ত্রিপাঁতি, ত্রিপদী + চতুষ্পাত, 

_ চতুষ্পদ্দী ; একপাত._-একপদী ; শতপাত.-শতপদী ইত্যাদি। 
৩০। দতণ্ঠ-বনুত্রীহি সমাসে ( “দন্ত' স্থানে জাত ) "দত" এই শব্দের 

উত্তর “ঈ* হয়। যথা--স্ু (শোভনাঃ) দস্তাঃ যন্যাঃ সা. সুদরতী, এইরূপ-- 

চারুদতী, শুভ্ররতী, কুন্দদতী | (১১৩ সুত্র ভ্রষ্টব্য )। 

(ক) পাণিগৃহীতী ভার্ধ্যায়াম্_+পত্বী” অর্থ বুঝাইলে "পাণি- 
গৃহীত" শবের উত্তর “ঈ* হয়। যথা-পাণিঃ গৃহীত: যন্তাঃ সা পাণি-গৃহীতী, 
অগ্নি সাক্ষী করিয়। যাহার পাঁণিগ্রহণ (বিবাহ ) কর! হুইয়াছে। অন্তত্র-_ 

পাঁণি-গৃহীত! নারী। 
৩১। কৃদ্দিকারাদক্তিন:-__( কুৎ+ ইকারাৎ+অক্তি নঃ)-_কৃৎ-প্রত্যয়- 

নিষ্পন্ন হন্ব ইকারস্ত (ক্ভি-প্রত্যয়াস্ত-ভিম্ন ) শবের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ 

হয়। যথা-_ 
রাব্রিঃ, রাত্রী; কটি, কটী; শ্রেণিঃ, শ্রেণী; রজনিঃ) রজনী; অহিঃ, 

অহ; কপিঃ, কী; শারিঃ শারী ; ভূমিঃ, ভূমী ) আলিঃ, আলী ; মুনি: 

মুনী; রাজিঃ, রাজী) য্টিঃ, যষ্টা ; ক্তি প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ই-কারান্ত শব্জের উত্তর 

'ঈ* হয় না। যথা__গতিঃ, মতিঃ, বুদ্ধিঃ, কৃতি, ভক্তিঃ, মৃক্তিঃ, স্থিতি, 

যুক্তি, শ্রুতিঃ, স্থতিঃ, শাস্তিঃ ইত্যাদি । 

(ক) নিত্যং জথ্যু £_-সখি শব্ের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নিত্য “ঈ? হয়। হথা_ 
সখ! (সথি-_পুং, ১ম ১ বঃ)-সথী (4১ 620816 01200 )। 

(খ) বা! শক্তি-পদ্ধতিভ্যাম্-শক্তি ও পদ্ধতি শব্দের উত্তর বিকল্পে “ঈ 
- হয়। যথ।-__শক্তিঃ, শক্ী (অন্ত্র বিশেষ) ? পদ্ধতিঃ গদ্ধতী (শ্রেণী, পথ, রীতি)। 

(গ) পত্যুনে। বজ্ঞনংযোগ্ে-যজনংযোগ (কুশপ্ডিক! নামক যজ্ে 
সহুকারিতা বুঝাইলে পতি শবের উত্তর ঈ হয় এবং পতি শব্দের ইকার স্থানে 
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নকার হয়)। যখা__পতি-পতী। বশিষ্টন্ত পত্বী (বশিষ্ঠ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 

কুশণ্ডিকাঁয় সহকারি্ণী)। 
যজ্ঞের ফলতাগিত্ব না! বুঝাইলে এই নিয়ম খাট ন'। যেমন - গ্রামস্য পতি: 

ইয়ম,। এখানে পতিশব্দের অর্থ অধিকারিণী ; যজ্জের ফলভাগিনী নর। 

(ঘ) বিভাষ! সপুর্ববস্থা _ পূর্ব? থাকিলে, অর্থাৎ সমাসাস্ত পতিশবদ 
স্থানে বিকল্পে পত্বী হয়। গৃচস্ত পতি-গৃহপতিঃ ০: গৃহপত্বী, বৃদ্ধঃ পতি 
যন্তাঃ সা -বুদ্ধপতিঃ ০£ বুদ্ধপত্বী | 

৩২। (বোতে। গুণবচনাৎ ( বা1+ উত:+ গুণবচনাৎ)--গুণবাঁচক হুম্ব 

উকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিচ্গে বিকল্পে 'ঈ' হয়। যথা _ 

মৃত -মৃহ্ঃ১ মৃত্বী) পটু-পটুং, পট । সাধু-সবুঃ, সাধবী; স্বছু-_ম্বাছঃ 

স্বাদ্বী) শুরু _গুরুঃ, গুর্বী; লঘু -লঘশী; অণু. অণুঃ, অথ্থী 3 বহু-_বহুঃ, বহবী। 
(ক) ন সংযুক্তোপধাৎ_যে সকল গুণবাচক উকারান্ত শবের উপধা 

স্থলে সংযুক্ত বর্ণ থাকে তাহাদের উত্তর “ঈ? হয়না । যথা-_পাওডঁ-_পাঁওঃ। 

৩৩ । উত্দস্তাদূপ,_( উদস্তাৎ+উপ,)-হুম্ব উকারাস্ত শবের উত্তর 

স্্রীলিঙ্গে উ' হয়। যথা 

কুরঃ (কুরুদেশের স্ত্রী, 8 অ০20190. 01 610০ [0০] ০০0৮05)১ কদঃ 

(কশ্যপ খষির ভাষ্য। ), অলাবৃঃ (লাউ), কর্কন্ধ, ( 01000 0:29) : ্রহ্মবন্ধ,ঃ 

(৪ ৮:1৩ 7319100010) ০])৫ 0), 

রঙ্জু প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'উ? হয় ন। যথ'-_রজ্ত্, ধেনুঃ ইত্যাদি । 

(ক) বিভ।ষ তন্বাদেঃ _তন্ু প্রভৃতি উকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে 
'উ? হয়। যথা তনু: তনৃঃ। চু, চঞ্চ,ঃ ( পাখীর ঠেট)। 

৩৪। শ্বশ্রা শ্বওরত্য-_ শ্বশুর শব স্থানে নিপাতনে *শ্বশ্র' হয়। যথা. 

শ্বশুরশ্য জায়! -স্বশ: (শাশুড়ী )। 

৩২। ব! গুণবাচকাদ উদস্ত'ৎ ( সংক্ষিপ্তমার )। 

৩৩। উডউ.উতঃ ( প1)। 
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৩৫। উর্নন্তরপদাদৌপম্যে-( উরু+উত্তরপদাৎওপম্যে )_ উপম! 
বুঝাইলে সমাসের পদস্থিত “উক' শবের উত্তর *উ; হয়। 

বস্তে ইব উর যন্তাঃ সা-রস্তোরঃ। করভে ইব উর যস্ত'ঃ স1- করভোরঃ 
মণিবন্ধ হইতে কনিষ্টাঙ্ুলির শেষ পর্ধ্যস্ত করের বহির্ভাগকে করত বলে)। 

প্রয়োগ £-কুরুত্ব তাবৎ করভোর! পশ্চ'ন্মার্গে মুগপ্রেক্ষিণি! দৃষ্টিপাতম্ 

_- (রঘু )। 

৩৬। জংহিতশফলক্ষণবামাদেশ্চ _সংহিত, শফ, লক্ষণ ও বাম প্রস্ৃতি 
শব্দের পরবন্তী “উর” শব্দের উত্তর 'উ' হ়। বথা_ সংহিতো উদ্ধ যন্যাঁঃ সা 

সংহিতোর, বাঁমৌ (স্ুন্দকৌ) উর যন্তাঃ স'-বামে!রঃ, এইরূপ-শফোরঃ, 
লক্ষণোর:, সহো রঃ ইত্যাদি । 

৩৭। সপত্বী প্রভৃতয়ঃ__সপত়ী প্রভৃতি শব্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথ'_- 
সমানঃ পতিঃ যস্ত'ঃ স।-সপত্বী (সতন্), না (০: নৃ)-নারী, একঃ 

পতিঃ যস্যাঃ না--একপত্বী (মাধবী )) বীরঃ পতিঃ যন্তাঃ সা-বীরপত্বী, ভদ্রঃ 
পততিঃ যস্যাঃ স।--ভত্র পত্বী, বৃদ্ধঃ পতি; যস্যাঃ সা বুদ্ধপত্ৰী, পঞ্চ পতায়ে। যস্থাঃ 

স!স্পঞ্চপন্ধী (প্রৌপদী ), পতিরন্ত £ অন্তিনপতিবন্্রী ( জীবদ্তর্তূক। নারী ), 

কিন্ত পতিমতী (প্রণন্ত। পতিবুক্ত! ), স্ুলপতি ০0: শ্থনপত্রী, অন্তঃ অস্থি অন্!ঃ 
স্অন্তরধ্ী ( গতিনী); ক এ (মানবী স্ত্রী কুন্তী), 

হুরধ্য__হুরধ্যা ( দেবী লস্থ্ধ্য ভগিনী ), অনডুষ্দী, অনডাহী (গাভী), 
রেবতী, রোহিণী (নক্ষত্রের নাম জং মা ারী, মন্তঃ, কিহ্বর-কিন্বত] 

(79210. 52181) )) কিন্করী (& আত ০06০ 5০:৮2120), 

[25510196০49 

:3,10707551966 2740 19010512৮6০ 

£৯, এই নদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। সেই রমণীর বিগ্কা আছে 

বটে, কিন্তু তিনি সন্তাঁনপালনে নিপুণ! নহেন। আমার মাতুলপত্বী কাশী 
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গিয়াছেন। মেধাবিনী বালিকার শান্ত্রপাঠ করিতেছে । গাগার মেধা অতিশয় 

প্রশংসনীয় ছিল। এই বঝাঁলিকাটির ও বি্বের হ্যায় সুন্দর। 

13, 1,071070 105 06 2 5৮৫1৪ ৬০16 09 00৩ 150055 ০01 এ 
370৮0701125 তি 0৩51501919১ [২8002 1780 10906 & 
601৩0 (হিরণ্মবী ) 1021৩ 06101, 3, ৩0011100810 (গোগী ) 

15 10211151105 0) ০09৮ 12 01) ০ড৩171100, 4,005 6 000515৫ 

1৩ 2. £€০%0 9:০5 (অরণানী ) ি]| 06 10019 900০1009 

31001103155. 1350১ 210 £301501006 10090651037 0215 1) 606 

19011310756. 13100810 ০5 0৩ 59908550 0703170610 0: 1061 

00৩15, 7,001) 16105 09১৪190001795 0016৩ 010201)5 119,002]5 

1698058159১ [:911055%1 2181 9110)10, 

2,:420197869 01৮6 10110108711] 54710815208 697760৫1% :- 

(১) পশ্চিমস্ত।ং ধিশি ভান্ুঃ 'মন্তং যতি। (২) ইয়ং নৃশস্য মধ্যমী 
মহিষী। (৩) ধনন্তে কোকিলঃ কোকিলী চ স্থুখেন গায়তঃ | (৪) তব 

য'দৃশা শক্তি বর্ততে বম তাদৃশা শক্তি নান্তি। (৫) ইয়ং শৃগালা বনাৎ 

'আগহা। (৬) ইয়ং রজক1 ধৌত বন্ত্রাণি গৃহীত্ব। অংগচ্ছত । (৭) অনস্থম। 

প্রিষংবদ। চ শতুন্তপ্ায়াঃ সখায়ে। আস্তাম্॥ (৮) চন্দ্রধ্ঘনী মৃগনয়নী দমযস্তী 
নলম্ উপযেমে। 

3১08৫ 8//3 /6775120 /0)13 ০ :-- 

রুপণ, মনোহর, সাধক, স্থূল, মানুষ, মৃষিক, আ'নুরা গিন্, হয়, মত্ত, প্রসবিতি 
খন্, যুন্ দাশ্ৎ, সা) জীর্ঘং, শৃ্বং, মৃণ্মর, ভ্রথ পাঞ্চালঃ প্রচ, অধাচ,» 

পাগীরস্ প্রতাত, স্ুকেশ, চন্ত্রমুখ, কল্যাণ, চণ, চারুকর্ণ, মৃদু, বল, মনু, অগ্নি, 
নাক, কুন্দবনস্ত, জ্ঞানবও, জগ্গিবস্, পতি সুন্দর, সেবক, স্দস্ত, আচার্য, 

মহারাজ, গোপ, অশ্ব, কর্তৃ, তাদৃশ, মন্স্য, পশ্চাৎ্ শূত্র, অকেশ, গৃহপতি, 

মঘংন্, বিদ্বন, উভয়, কাঁরকঃ গায়ক, রুদং১ দ্ডিন্, শ্বন্, মাতুল, কুস্তকার, 

ধাতু । 
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4, 2053 68780 4851% 0660967 47 

হুর্ধয। 274 সুরী, শৃদ্র। 800. শুদ্রীঃ আচার্ধা! 270 আচার্ধানী, যবনী ৪00 
যবনানী, ক্ষত্রিয়! 215 ক্ষত্রিম়্ী, পতিবন্ধী 94 পতিমতী, পাণিগৃহীতা ৪12৫ 

পাণিগৃহীতী। 
5. 168098666 8271016 21607৫9 707 71610110870 :-- 

ব্রাঙ্মণস্য জায়া, নিষাদন্য জায়, একঃ পতিঃ যন্থাঃ স'১ গৃহন্য পতি, ম'তুলস্ত 

পত্বী, সমানঃ পতিঃ অস্যাঃ, মহত হিমম্, হসতি য|। সাঃ মহৎ অরণ্যম্, শ্বশুবস্য 

জায়, কৃশম্ অঙ্গং যস্াঃ সা, পশুপালকন্য জায়া, করতৌ ইব উদ্ধ যস্যাঃ সা। 
6, 989৫ £186 16778170276 ০1198 ০0/ 719 70110100 *-- 

সুন্দর, সেবকঃ স্ুদন্ত, আচার্য» মহারা, মঘ'ন্, বিএস, উভষ, কাবক, 
তাদৃশ, কর্তৃ। 
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১। একপদীভাৰ সমাসঃ--কখন কখন দুই ব? দুইয়ের অধিক পদকে 
একপদ করিয়! ব্যবহার কর! হয়। পরম্পর অগ্বর ও সন্বন্ক-যুক্ত ছুই বা ছুইয়ের 
অধিক পদকে একপদ করার নাম সমাস। যেমন-তাজ্ঞঃ পুর »রাজপুত্নঃ, 

রামশ্চ লক্ষ্মণস্চ _ রামলক্ষণৌ । 

২। সমাস করিলে প্রত্যেক পদের বিভক্তির লোঁপ হয় এবং সমাদ- 

নিষ্পন্ন শব্দের উত্তর আবশ্যকমত বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন --বৃক্ষম্য শাখা. 

বৃক্ষশাখা। 

এখানে পূর্বপদের ষঠী বিভক্তি ও পরপদের প্রথম! বিভক্তির লোপ হইয়া 
পরে বৃক্ষণাথ! এই নূতন শৰের উত্তর প্রথম! বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ 
_-রাঁজপুত্রঃ গচ্ছতি-_এই বাক্যে প্রথমে রাজঃ) পুত্রঃ এইরূপ ছিল, পরে এই 

পদকে একপদে পরিণত করিতে উভগ্ন পদের বিভক্তির লোপ হুইল এবং 

রাঁজ্পুত্রঃ এই সমাদ-নিষ্পন্ন শব গচ্ছতি” এই ক্রিয়ার কর্ত। বলিয়! প্রথমার 

একবচনের বিভক্তি যুক্ত হইয়! রাজপু্রঃ হইল। 

৩। সমাস করিবার জন্য যে বাক্য ব্যবহার করা হয় তাহাকে 

সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য ব৷ বিগ্রহবাক্য বলে। যেমন-_-বৃক্ষম্য শাখা! - 
বৃক্ষপাখা। রাজ্ঞঃ পুত্রঃ-্ রাজপুত্রঃ। এখানে বৃক্ষম্ত শাখা! ও রাজ: পুত্র: 

এই দুইটি ব্যাসবাক্য। 

৪) যেধেপদে সমাস হয়, তাহাদিগকে সমন্তামান পদ বলে এবং 

সমায হইলে যে নূতন পদ গঠিত হগ়্ তাহাকে সমাস-নিষ্পম্ পদ বা জমস্ত 
পদ বলে। যেমন, নগ্ভাঃ জলম্-নদীজলম্ঃ এখানে নগ্তাঃ এং জল্ম, 

সমন্তমান পদ এবং নদীজলম্ সমস্ত পদ । 
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৫। সমানের প্রয়োজনীয়তা_বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও শ্রতিমধুর' 

করিবার জন্য সমাসের আবশ্তকতা । যেমন-_ 

যন্ত দশ আননানি, বিংশতি তুজা:, য: লঙ্কা য়াঃ অধিপতিঃ) যস্ত মতি ছুষ্টা,, 

সঃ রাবণঃ তপস্থিনঃ বেশং ধৃত্বা জনকল্য রাজ্ঃ তনয়াং রামচন্ত্রন্ত পত্বীং 

লীতাদেবীং জহার। 

উল্লিখিত বাব্যটিকে সমাসের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত করিয়া নিয়লিখিতভাবে 

লেখা যায় £-- 

দশাননঃ বিংশতিভূজঃ লঙ্কাধিপতিঃ ছুষ্টমতিঃ রাবণ; ধৃত-তপস্থী-বেশঃ 

জনকরাজতনয়াং রামচন্ত্রপত্বীং সীতাদেবীং জহাব। 

বয়, সন্ধি ও মাসের প্রভেদ-_-একটি বর্ণের সহিত অপর একটি 

বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন, অ+ আ1- আ', দেবঃ+আলয়ঃ- দেবালয়ঃ, 

কিন্ত একটি পদের সহিত অপর পদের মিলনকে ( একপদ হইয়া যাওয়াকে ) 

সমাস বলে। যেমন বৃক্ষম্তা শাখা স্বৃক্ষশাখা। জন্ধির স্থলে সঙ্গত অর্থ না 

থাঁকিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু সমাসের স্থলে সঙ্গত অর্থ থাক চাই। সমাসের 

মধ্যে সন্ধির সম্ভতাবন। থাকিলে তাহা অবশ্য কর্তব্য, কিন্ত “গুরূণামানেশঃ: 

ইত্যাদি স্থলে গুর্বাদেশঃ এইরূপ সমাস করা ইচ্ছাধীন। 

৬। সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার । যথা--(১) অব্যয়ীভাব, (২) 

তৎপুরুষ, (৩) কর্ধারয়, (৪) দ্বিগু, (৫) ছ্বন্ছ ও (৬) বছ্ুত্রীহি। 

ইহা ছাড়া উপপদ তৎপুরুষ, গ্রাদি সমস, সুপ সপ মাস, নিত্য 

সমাস, অলুক্ সমাস গুভূতি কয়েকটি সমাসও আছে। | 
পাণিনির মতে সমাস চারি প্রকার। যথা-() অব্যয়ীভাব, 

(২) তৎপুরুষ। (৩) ঘন্ৰ, (8) বহত্রীহি। এইমতে কর্মাধারয় ও দ্বিগড তপুরুষ' 

মাসের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে অব্যয়ীভাবের পূর্ববপদ, তৎপুরুষর উত্তর 

পদ, বহুত্রীহির সমশ্যমান পদ্ ব্যহীত অন্ত কোনও পদ ও দ্বন্দের সকল পদের" 

অর্থ প্রধান। | 
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অব্যয়ীভাব সমাস 

৭। ্ুপাব্যয়ং সমীপাঁদৌ-_“সমীপ* প্রভৃতি অর্থে পরবর্তী স্ুবস্তপদের 

সহিত পুর্ববর্তী অবায়ের যে সমাস হয়, তাহার নাম অব্য়ীভাব সমাস। এই 

সমাসে পূর্বপনদের অর্থ প্রধান থাকে এবং সমাস-নিষ্পন্ন পদ অব্যয় ও ব্লীবলিঙ্গ 

হয়। যধা-- 

সামীপ্য- নুন্তগ্ত সমীপম্-উপকুন্তম্, গৃহস্য সমীপম্উপগৃহম্, গল্গায়াঃ 

সমীপম্ উপগঞ্গম। জন্বৃদ্ধি-_ভিক্ষীণাং মমৃদ্ধিং- স্ৃভিক্ষম। অন্তাব__ 

ভিক্ষীয়াঃ অভাবঃ _ ছুতিক্ষম্,বিদ্বপ্ত অভাবঃস নিবি মন্সিকাঁণাম্ অভাবঃ- 

নির্মক্ষিকম। পশ্চাৎ_পদণ্ পশ্চাৎস্অনুপ*ম্, রথানাং পশ্চাৎ্_অন্গুরথম্। 

বযোগ্যতা_ন্ধপন্ত যোগরযম্-_মন্থরূপম্। কুলন্ ঘোগম্ল্অনুকুলম্। বীপ্সা। 

__দিনং দ্িনং-. প্রতিদিনম্, গৃহং গৃহংল প্রতিগৃহম্। অনুক্রম-_জ্োষ্ঠম্ অঙ্থ 

-অন্জ্যো্টম। সাদৃশ্য__পন্নগ্ত সতৃশম্-সপদ্মম। সকল তণম্ অপি 

'অপরিত্যজ্য -সতৃণম্। অনভিত্রম-_শক্তিন্ যথেপ্সিতন অনতিক্রম্য- 

ঘথাশক্তি। বিধিম্ অনতিক্রম্য ₹যথাবিধি। ঈপ্মিতম্ অনতিক্রম্য_শক্তিম্ 

যথেস্সিতং (যথেগ্িতিম্ প্রস্তত কন্ম ধন্ম্যম--ভটি)। পধ্যন্ত-সমুদ্রপধ্যস্তম্_ 

আসমুদ্রম। অত্যয়--মত্যঃঃ গীতস্য -অতিশীতম্, অত্যয়ঃ বসস্তশ্য-অতি- 

বসন্তম। অসল্প্রতি__নিদ্রা সম্রতি ন যুজ্যতে-_অতিনিব্রম; অতিশোবষ্। 

যৌগ্ণপঞ্ভ (এক কালীনত।--310701581560050)59)- চক্রেণ যুগপৎ» সচক্রম্। 

বিভ্তক্তযর্থ__হরৌ-_ অধিহরি (11) 7913), গৃহে _অ ধিগৃহম্ (7 006 05456) । 

৮। অব্যয়ীভাব সমাসে সমাদনিশন্ন অকাঁরান্ত শর্ষের পরবর্তী পঞ্চমী 

বিভক্তি হিন্ন অপর বিভক্তি স্থানে “অম” হয়। যথাদিনং দিনম্-- 

গ্রতিদ্দিনম্। পঞ্চমী বিভক্তি স্থানে 'অম্* হয় না। যথা কহ লমীপাৎ 

আয়াছঃ-উপকৃষ্ণণৎ আয়াতঃ । 

৮1 নাবায়ীভাবাদতোহম্ ত্বপঞ্চম]ঃ 
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৯। অব্যয়ীভাব সমাসে অকারাস্ত শঝেব পরস্থিত তৃতীয়! ও লধমী 

বিভক্তি স্থানে বিকয়ে “5ম্' হয়। যথা-- 

উপকৃষ্ণং উপকৃষ্ণেন ব। কাধ্যম্। উপনগরম্ উপনগরে বা বসতি। 

১০। অব্যয়ীভাব সমাসে অকারাস্ত ভিন্ন অন্ত শব্দের উত্তর সকল 

বিভক্তির লোপ হয়। বথা--যথাশক্তি। 

১১। অব্যয়ীভাবে চাকালে-_অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্ববর্তী সহ শব 
স্থানে 'স+ হয়। যথা--হরেঃ সৃশং-সহরি, চক্রেণ যুগপৎ--সচক্রম। কিন্তু 
কাল বুঝাইলে “স+ হয় না । যথা-_সহপূর্বাহ্ম্। 

১২। আওমর্য্যাদাভিবিধ্যোঠ- মর্্যাদা--সীমা (110016 ৫০105156), 

অভিবিধি--ব্যাপ্তি (110916 2030108515০ ) বুঝাইলে স্থৃবস্ত পদের সহিত “আও, 
এই অব্যয়ের বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথাআবনম্ ০: আবনাৎ 

বৃষ্টে। দেবঃ-_-( বন পর্য্স্তম্, বনম্ অভিব্যাপ্য ব1 বৃঃ )। 

১৩। পঞঝ্ম্যন্ত পদের সহিত অপ, পরি, বহিস্, প্রাক প্রভৃতি শব্দের 

বিকষ্টে অব্যয়ীভাব মাস হয়। যথা1-- 

অপগ্রামং ০: অপগ্রামাৎ, বহিগ্রামমূ 0: বহিগ্রামাৎ (০০১৫৪ 006 

11188 ), প্রাগগ্রামম্ ০: প্রাগগ্রামাৎ (2৪50 0৫ 005 ড11126০ )। 

১৪। পারে মধ্যে ষষ্ঠ্য বা_ বষ্যন্ত পদের সহিত “পার” ও “মধ্য” এই 
ছুই পদের বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা 

সমুদ্রন্ত পারম্-পারেসমুদ্রম্। গঙ্গায়াঃ মধ্যম-মধ্যেগঙ্গম। .নিপাতনে 

একারাগম হইয়াছে । যগীতৎপুকুষ সগাস করিলে 'লমুদ্রপারম্ ও গগঙ্গামধ্যম্ 

এই দুই পদও হয়। 

১৫। লক্ষণেনাভিপ্রতি 'আভিমুখ্যে-“মাভিমুখ্য' (01:60000) 
বুঝাইলে চিহ্নবাচক স্ুবস্ত পদ্দের সহিত অভি ও প্রতি এই দুই অব্যয়ের বিকল্প 

৯। তৃতীয়াসপ্তম্যোবহলম্শ। 

১৩। অপ্পরিবহিরঞ্চবঃ পঞ্চম্যাঃ |. 
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অব্যদ্বীভাব লমাস হয়। বথা--অগ্রিম অভি ০: অভ্যগ্রি শলভাঃ পতন্তি। 

এইরূপ--অগ্নিং প্রতি 0: প্রত্যগ্সি (00৬৪5 2৩ )। 

সমাসাস্ত বিধি 
১৬। অব্যয়ীভাবে শরৎ প্রভৃতিভ্যঃ-_মব্যয়ীডাব সমাসে শরদ, 

দিশ, মনস্, চতুরু, দিব, উপানহ, চেতদ্ এ অন্ডুহ প্রসৃতি শব্দের 
উত্তর (ট)'অ"হয়। যথ-- 

শরদঃ সমীপম্-উপশরদম্, এইরূপ--প্রতিদিশম্॥ আহিমবতং, অনুদৃশম্, 

উপমনসম্ঃ উপচতুরম্, উপদিবম্ ইত্যাদি | 

১৭। প্রতি-পরসমনুভ্যোহক্ষঃ-_প্রতি, পর, সম্ ও অনু ইহাদের 

পরবর্তী অক্ষি শব্দের উত্তর “অ' হয়। যথা-_- 

অক্ষে'ঃ আভিমুখ্যম_ প্রত্যক্ষম্ (9919:9 09255 ০5৫9), অক্ষোঃ পর্ম্ল 

পরোঙ্গম্ (০80 01 51800 ), অক্ষোঃ যোগ্যম্-সমক্ষম্ (10 00501556170 

04, ১6101:6 01০ ৮৫5 65১ ১ অক্ষো? পশ্চাৎ_ অধ্বন্থমূ (1061210000০ 

629) । 

১৮। নদীপৌর্ণমান্য।গ্রহায়ণীগিরিভ্যশ্চ-নদী, পৌর্ণমালী, গিরি, 

আগ্রহায়ণী শব্দের অন্তঃস্টথিত স্বরবর্ণ স্থানে বিকল্পে “অ' হয় এবং দীর্ঘন্বর হুন্ব 

হয়। যথ।--- 

নগ্তাঃ সমীপম্ * উপনদম্ ০: উপনদী (062: 006 11562 )1 এইরূপ 

উপপৌর্ণমাসম্. উপপৌর্ণমাসি, গিরে: সমীপম্-উপগ্গিরম্ ০: উপগিরি 

(1691 0706 00090109107), উপাগ্রহায়ণম্ 0: উপাগ্রাহায়ণি। 

১৯। অনম্চ-অব্য়ীভাব সমাসে অন্ভাগান্ত শব্দের তন্ স্থানে অ' 

হয়। যথা-- নায্সানম্ অধিকৃত্য-_ অধ্যাত্মণ। রাজ্জঃ সমীপে-উপরাঙ্ম, 

এইরূপ-- প্রত্যধবম্। 

(ক) র্লীবলিঙ্গ অন্ভীগান্ত শব্দের উত্তর বিকল “অ+” হয়। যথা চর্দণ: 

সমীপম্-উপচর্দ্ম্ ০: উপচর্্ব। এইকপ-প্রত্যহম্ ০: গ্রত্যহঃ 
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অপর কয়েকটি উদাহরণ 
জরায়াঃ সমীপম্_উপজরসম্, গোঃ পশ্চাৎ-অন্গবম্, শুনঃ সমীপম্ » 

উপস্তন্মূ, গন্গায়াঃ অনু অন্তুগঙ্গমূ তি্তি যল্মন্ কালে দোহায়- হিষ্ঠদ্গ, 
আয়ান্ত গাবেো যন্মিন কালে গোষ্ঠম- আয়তীগব্ম্্, রজস| সহ সকলম্- 

নরজসম্, উরসি- প্রত্যুরফ্মূ, সনিধঃ সমীপম্.উপসমিম্ ০: উপসমিৎ দৃশনঃ 
সমীপম্ -উপ দুশধম্ত। ০0: উপদৃশং | 

চ৯৩10152 50) 

1.11701851010 87109115815) 

£, 0) গঙ্গার নিকটে অনেকগুলি বাগান আছে। (1) সকলেরই 

স্ব স্ব শক্তি অতিক্রম না করিয়া কাজ কবা উচিত । (111) তাহারা গ্রামের 

সমীপেই বাস করেন। (1) বন পর্যন্ত নকলম্থানেই প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। 

(৮) এই কাজটি আমার চক্ষুর অগোচরে হইয়াছে। 

13. (1) [015 8101000) ০%610450 07000 000 568. 111) 1117৩ 

1801:015 ৮2176 00 0610 00 01105010105, (111) 111910 ৫ 
]38101)60 501)01015 10) ৪৮০19 170856 ঠ1) 01015 :11905. (1৮) 10186 

73409 ০01 006১০ $51915 ৬11] 110৩ 50926 01105 19020 21001000010, 

$ড)  [1) 91015180 (1177165 01001748195 95০৩ 00 115৩ 00051900 0৩ 

৬111366. (৬1) 4৯ 2100 ৬০5 81100 51000107760015155 1018 06 

ট0)10৮106 901 00৩ 15501110৩- (11) 1715 51054008 ০30615454 

21) 0০0 01১9 5৩৩, 

[১১০৭ 1 

তৎপুরুষ সমাস 

২১। উত্তর-পদার্থ-প্রধানস্তৎপুরুষ:--যে সমাসে উত্তরপদের (পর- 
পদের) অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়ঃ তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। 
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তৎপুরুষ সমাসে অর্থানপারে পূর্ববপদে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, যণঠী 
ও সপ্তমী _ইহাঁদের মধ্যে কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় ও পরবর্তী প্রথমান্ত শব্দের 

সহিত তাহার সমাস হয়। 'অহএব দ্বিতীয়াদি ক্রমে তওপুরুষ সমাস ছয় 
প্রকার । 

(ক) দ্বিতীয়? ভণুপুরুষ _পূর্ত্ঘপদ দ্িহীগান্ত হইলে দ্বিতীয়! তৎপুরুষ 
সমাস হয়। যখা-_কষ্টং শ্রিতঃ-কষ্টাশ্রিতঃ, ছুঃখম্ অতীত _ছুঃখাতীত2, 

গ্রামং গত:- গ্রামগনঃ গৃহং গতঃ-গৃহগতঃ, শরণম্ আপন্ন শরণাপন্ন, অন্নং 
বৃতৃক্ষুঃ ল অননবুভূক্ষুঃ, মধু পিপাস্থ:_মধুপিপান্ুঃ। বেদৎ বিদ্বান্_ বেদবিদ্বান্, 

গ্রামং গামী লগ্রামগামী। এইবূপল গ্রামগমী, সুখং প্রাপ্তঃ- সুখ প্রাপ্তঃ | 

০৮০- অত্যন্তমংযোগে চ-মত্যন্তনংযোগ (ব্যাপ্তি) অর্থে বিহিত 

কাঁলবাঁচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত পরবস্ভা স্ুবন্ত পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ 

সমাস হম। যয! মুহুর্তং সুখম্_মৃহ্র্সধং (10270710055 1050008 টি 

[8003)01)0), এইরূপ বর্ষং ভোগাঃ লবর্ষভে।গাঃ, মাঁসং ভোগা; - মাসভোগ্যঃঠ 

ম:সং গম্যঃমাসগমাঃ | 

তৃতীয়। তৎপুবুণ্ব _পূর্ববপদ তৃতীয়ান্ত হইলে তৃতীয়া তৎপুরুষ 

সমস হয। যথা_মাসেন পর্বঃ মাসপূর্ব: (1[ঘ101 05 8 00:60), 

শুরুণ। সদৃশ গুরুসদৃশং, পিত্রা সম: পিতম 3, র্থেন যুক্ত _ অর্থযুক্তঃ, 

গর্বেবেণ শুন্তঃ টার জলেন সিক্ত:- জল মিক্তঃ, "্মগ্রিনা দগ্ধ: ল অগ্রিদগ্চঃ, 

'অহিন!: হও» ওঃ, ধান্ধেন অর্থ-্ধান্তার্থঃ ( আঅ৩৪]10 105 00081)5 ০01 

০3949 ), রক টপ অঙ্গেন বিবলঃ ক অঙ্গবিকলঃ, বাঁচ। 

কলহঃ-বাকৃকলহঃ, হরিণ! ত্রাতঃহরিত্র'তঃ, নখৈঃ ভিন্ন _ নখভিন্ন, শিরস। 

ধার্যযং- শিরোধার্ধ্যঃ, একেনঃ উন: একোনঃ। 

(গ) চতুর্থী তপুরুষ-পূর্বপদ চতুথান্ত হই'ল চতুর্থী তৎপুরুষ সমান হয়। 
বথা_ভূতাঁয় বলিং (প্রাণীদিগের নিমিত্ত উপহার), গবে হিডম্..গৌহিতম্ 

- (গ) চতুর তদর্থার্থবলিহিতনখরক্ষিতৈঃ | 
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( গোরুর পক্ষে হিতকর?, গবে স্ংমূ. গোস্থথম্ (গে.রুর পক্ষে হুখকর), বরায় 
প্রদেয় বর প্রদেয় ( কণ্ঠ। )১ যুশায় দারু স্যপদারু (পণ্ড বন্ধনা৫ যজ্জীর় কাষ্ঠ:, 
কুগুলায়-হিরণাম্ _কুস্তল-হিরণ্যম্ (৫০1৭ 6০: ০৪:-178 )। 

বি. 3. গ্রকতি-বিকৃতিভাব না বুঝাইলে তা'দর্থ্য চতুর্থীর সমাস হয় না। 
সেইজন্ত 'অস্বীয় ঘাসঃ, “রন্ধনায় স্থালী*__এই ছুই স্থলে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস 

হইবে না। অশ্বস্ত ঘাসঃ--অশ্বঘাণ:১রন্ধনন্ত্য স্থালশী _রন্ধনস্থালী গুভৃতি যী 

তৎপুরুষ সমান দ্বারা দিদ্ধ। “বিকৃতেঃ প্রকৃত্যা তাদথ্যে _ মুগ্ধবোধ। 

(1) অর্থেন নিত্যবমাসে। বিশেষ্লিঙগতা চেতি বক্তব্যম্_ 
গ্রয়োজনবাঁচী অর্থ শব্ধের সহিত চতুর্থ্যস্ত পদের নিত্য সমাল হয়। সমাসবাক্যে 
অর্থ শব্দের উল্লেখ ন! করিয়! ইদম্ শব্দের উল্লেখ করিতে হয়। এই সম:সে 
সমন্ত পদ বিশেষণ হয় এবং বিশেস্বের লিঙ্গ প্রাপ্ হয় ॥ যথা 

্রাহ্মণায় ইদম্সব্রার্গণার্থম্ ছুগ্ধমূ (1] 0ি ও 01810201005 ছি্াঁয় 

অয়ম্-িজার্থঃ (সুপ), ত্রান্ষণায় ইংম্_ক্রঙ্ষণীর্থ। যবাগৃঃ। এইরূপ-_ 
ভোজনার্ঘদ্, গমনার্থম্ পানার্থম্ পিপাসার্থম্ ইত্যাদি | 

(ঘ) পঞ্চমী তগুপুরুষ-_পূর্ববপদ পঞ্চন্যন্ত হইলে পঞ্চমী তৎপুরুষ হয়। 
যথা--চৌরাৎ ভ়ম্স্চৌরভম্, পাপাৎ মুক্ত: _পাঁপমুক্তঃ, বৃক্ষাৎ পতিতঃ- 
বুক্ষপতিতঃ, ব্যান্রাৎ ভীত: স ব্যাপ্রভীতঃ, স্থথাৎ অপেতঃ- সুখাদেতঃ, গৃহাৎ 

নির্গতঃ _ গৃহনির্গতঃ, বিদেশাৎ আগতঃ-বিদেশাগতঃ | 

(উ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ-_পূর্ববপদ ঝষ্টযস্ত হইলে ফী তৎপুরুষ হয়। যথা-_ 
রাজ; পুত্রঃ- রাজপুত, বুক্ষম্য শাখ| -বৃক্ষশাখা:, দেবস্য পুজ।_ দেবপূজাঃ, 

হূর্ধ)স্ত উদয়ঃ. হু্যোদয়$, কৃপশ্য উদকম্্কুপোঁদকম্; গঙ্গায়াঃ জলম্- গঙ্গ1- 
জলম্ং অগ্নেঃ শিখ।- অগ্রিশিখাঃ, সুখন্ত ভোগঃ-সুখভোগঃ পয়সঃ পানম্. 

পয়ঃপানম্ ; গবাং দোহঃ-৫গাদোহঃ ; খিত্তস্ত নাশ: স্" বিত্তনাশঃ | 

টব. 3. নিক্নগলখত স্থলে ষঠী তৎ্পুরুষ সমাস হয় ন।। 

(ঘ) পঞ্চমী ভম়াদিভিঃ | 
8০০ 
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(১) ন নির্ধারণে । ন পুরণার্থে_নি্ধীরণার্থে ও পুরপার্থে বিহিত 
ষষ্ঠীর ততপুরুষ সমাস হয় না। যথ1--মমুস্তণাং ক্ষত্রিয়: শৃরতমঃ, গবাং কৃষ্ণা 
বহুক্ষীরা, ছাত্রাণাম্ দশমঃ। পুরুষোত্তদঃ প্রভৃতি স্থলে পুরুষাণাম্ উত্তমঃ ইত্যাদি 

বাক্য করিয়! শেষে ষঠীর সহিত সমাস কর! হয়। 

(২) নগুণবাচিভিঃ। ন তৃপ্তযর্থেঃ-গুণবাচকঃ ও তৃপ্তযর্থ পদের 
সহিত যী তৎ্পুরুষ সমাস হয় ন।। বথ!-_-মাঁকাশন্ত নীলিম!, অপাং তৃপ্তঃ। 

খ. 9. গুণবাচক শব্দের সহিত যী তৎপুরুষের নিয়মের ব্যতিক্রমও 

দেখা যায়। যথাঅর্থন্ঞ গৌরবম্-_অর্থগৌরবম্ঠ বুদ্ধঃ মান্দ)মৃস 

বুদ্ধিমান্দ্যমূ। এইরূপ--বচনকৌশলম্, গাত্রমার্দবম্ চনানগন্ধঃ, করষ্পর্শঃ ইত্যাদি 
স্থলে যী তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে । 

(৩) তৃজকাভ্য।ং কর্তরি-_তৃচ. ও অক্ প্রতায়াস্ত শবের সহিত হষ্ঠ 
তৎপুরুষ সমাস হয় না। যথা তৃচ-্গগতঃ অর, সুখস্ত দাতা, ছুঃথস্ 

হর্ভী। অক--ওদনন্য ভোজকঃ, তুলন্য পাচবঃ। কিন্তু ষাঁচক, পুজক, 

পরিচায়ক, অধ্যাপক, প্রযোজক, স্নাতক, পরিবেশক, ভর্ত, হোতৃ প্রভৃতি 

শব্ধ পরে থাকিলে যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। শুদ্রম্ত যাঁজক£- শুদ্রাজকঃ, 

দেবাঁনাং পৃজক:- দেবপুজক:, রাজ্ঞঃ পরিচারক:-রাজপরিচারকঃ, শান্ত্রীণাম্ 
অধ্যাপকঃ-শান্ত্রাধ্যাপকঃ, ভৃত্যানাং ভর্ত!-ভৃত্যভর্ত।। (১) এই- 

রূপ-_হবিহোতাও ভুবন-ভর্ত।॥ গুণগ্রহীতা, গুণগ্রাহকঃ, দেবন্নাতকঃ 

ইত্যাদি। 
(8) ভ্তেন চ পুজায়ম-__মতি, বুদ্ধি ও পৃজার্থ ধাতুর উত্তর বর্তমান 

কাঁলে বিহিত ক্র-প্রত্তায়ান্ত শব্দের যোগে যে যী হয়, তাহার সহিত যী তৎপুরুষ 

সমাস হয় না।--যথা-_ 

সতাং মতঃ, রাজ্ঞাং জ্ঞাতঃ, নরাণাং পুজিতঃ। 

(১) যাজকার্দিভিশ্চ। 
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(৫) অধিকরণ-বাচিন। চ--অধিকরণ থাচ্যে বিহিত ক-প্রত্যয়াস্ত শব্দের 

যোগে যী হয়। তাহার সহিত ষী তৎপুরুষ সমান হয় না। .যথা_ইদম্ 

এষাম আসিতম্। 
টব. 8.--মনে রাখিতে হইবে, যেখানে ষ্ঠী তৎপুরুষ সমামের নিষেধ 

সেখানে কেবল কারক যার নিষেধ শেষে যঠীর নিষেধ নয়। 

(চ) জগ্তমী তপুরুব--পূর্বপ্ সপ্তমী বিভতক্তিযুক্ত হইলে সপ্তমী তৎ- 

পুরুষ সমাস হয়। যথা-- 
অক্ষেযু শৌগু:_ অক্ষশৌগ্ুঃ (পাশা খেলায় পটু); রণে পণ্ডিত 

রপপণ্ডিত্ঃ,। আতপে-শুফঃ,_-আতপ-শু, পূর্বাহে কৃতম্_ পূর্বাহে কতম্, 
স্থাল্যাং পক্ষ; স্থালীপকঃ, মাসে দেয়ম্-_মাস-দেয়ম্ (খণম্), কাধ্যে কুশল 

-_কাধ্যকুশলঃ, ত্রীড়ায়াং নিপুণ: ক্রীড়া নিপুণ, জলে মগ্র-জলমগ্রঃ | 

একদেশী সমাল 

২২। একদ্েশ (অবয়ব--এক অংশ--৪ 1৪:৮)। যগীা বিভক্ভিতযুক্ত 

একবচনান্ত্ অবয়বার সহিত প্রথমার পূর্ব, অর, অধর, উত্তর প্রভৃতি পদের 

তৎপুরুষ সমাস হয়। ইহাকে একদেশী মমাস বলে। যথ;__ 

পূর্ববং কায়হ্য _ পূর্বব কায়ঃ (নাতির উর্ধ দেহ), অপরং কায়স্য--অপরকায়ঃ, 

উত্তরং কায়স্য _উত্তরকায়, পূর্ববম্ অহুঃ-_ পূর্ব হ্ঃ, মধ/ম্ অন্ঃ__মধ্যাহ্নঃ, অপরম্ 

অহ্নঃ--অপরাহ্ঃ, সায়ম্ অহ্ৃঃ_সায়াহঃ, মধাং রাত্রেঃ:__মধ্যরাওঃ, পূর্ববং 

রাতে. পূর্ধবরাত্রঃ, অপরং রাত্রেঃ_ মপররাত্রঃ ইত্যাদি । 

বৈ. ৪-(ক) একবচন না হইলে একদেশী সমাস হয় না। ষথা--পূর্বং 
ছাতাণাম্, পূর্ধবং বর্ষাণাম্-_এস্বলে সমাস হহল ন1। 

(খ) ক্লীবলিঙ্গ অদ্ধ শব্ের অর্থ ঠিক অদ্দেক (6৪০6 1701£) অন্য লিঙ্গে 
'অর্ধ শব্ধ ব্যবহ্ত হইলে তাহাকে ঠিক অর্দেক ন। বুঝাইয়া অংশমাত্র বুঝায়। 

(চ) সপ্তমী শো; | 
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ক্লীবলিঙ্গ অর্ধশব্দের সহিত একদেশী সমান হয় ও তখন ইহা পূর্ব্বপদ হইয়া 
থাকে । বথা- অদ্ধং গ্রীমস্্য _ অর্ধ গ্রামং _5 6৪০6 15816 0? 056 $11135৩, 

গ্রামন্য অদ্ধং ল গ্রামাদ্ধ; (02:00£ 05০ ৬111855.) | 

নএ তওপুকুষ 

২৩। নঞ. সুপী--পূর্বপদে নিঞ্* এই অব্যয় থাকিলে পরবশ্তী 
সুবস্তপদ্দের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে । নঞ.- 

এর "ন' বাকে। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞ স্থানে “অন্” এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে 

থাকিলে নঞ, স্থানে “অ” হমূ। যথা-_ 

ন উপকার- অনুপকাঁরঃ, ন ব্রণ: ল অব্রংন্ষণঃ, নঃ অভিজ্ঞ» 'অনভিজ্ঞঃ 

ন প্রি্ঃ ক অপ্রিয়, ন উচিতম্ _ অন্চিতম্, ন যত্বঃ » অযন্তঃ |* 

উপপদ তৎপুক্ুষ 

২৪। ধাভুভিক্পপদানি-ধাতুর সহিত উপপদের যে সমাঁদ হয়, 
তাহাকে উপপদ তৎ্পুরুষ সমাস বলে। বিশেষ কতকগুলি কৃতপ্রত্যয় করিবার 

সময় ধাতুর পূর্ব বে পদ থাকে, তাহাকে উপপদ বলে। যথা 

কুম্তং করোতি যঃ সঃ-্কুস্তকার্ঃ (কুস্ত-ক+অপ), প্রভা করোতি 

যঃসঃ-্প্রভাকর: | 

এন্কলে “কুস্তম্চ ও এপ্রভাম্চ এই উপপদ ছুইটির সহিত কৃ-ধাতুর সমাস 
হওয়ায় কুম্ত-রু ও প্রভা-কু এইক্ধপ হইবার পর তাহার উত্তর 'অণ' ও 'ট” 

প্রত্যগ্ন করিয়া “কুস্তকারঃ, ও 'প্রভাঁকরঃ, এই ছুই পদ নিম্পন্ন হইয়াছে। 

*নঞ, এর অর্থ ছয় প্রকার। যথা__সাদৃগ্ঠ, অভাব ভেদ, অল্পত্ব, নিন্দ। ও বিরোধ । “তৎ" 
সাদৃপ্তমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদক্পতা। অপ্রাশত্তঃং বিরোধশ্চ নঞ্থাঃ ষট্ প্রকীত্িতাঃ'। এইকপ 
নঞ্কে গৌণার্থ বাপ্যণদাস নঞক, বলে । ঘথাক্রমে উদাহরণ--(৯) ন ব্রাহ্গণঃ-_অস্রাহ্ষণঃ 

(ব্রাহ্মণসদৃশ ), (২) ন ছুঃখম্-অছঃখম্ (হৃখাভাঁব ), ৫) ন ঘটঃ-_অঘটঃ ( ঘট ভিন্ন ভ্রব)) 
অনুদর॥। কন্য। (অল্লোদরী), (৫) অকেশী নানী (অপ্রশত্তকেশী ) (৬) ন জুরং-অনুরঃ 
€স্বরবিরোধী )। মঞ্যার্থ বা, প্রজ্ঞা প্রতিযেধ নঞ এর সমাস তয় না--স ব্রাঙ্ষণে! নভবজি ॥ 

18 
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এইরূপ ইন্দ্র জিতবান্_ইন্দ্র্জিৎ, গৃহে তিষ্ঠতি-গৃহস্থঃ, জলে চরতি্ 

জলচরঃ, তুজগ:, শিলাশয়ঃ, পদ্ছজম্ অগুজঃ গ্রভৃতি। 

প্রি তৎপুরুষ 

২৫। কুগতিপ্রাদয়ঃ_স্থবন্ত পদের সহিত কু" এই অব্যয়ের এবং প্রার্দি 

উপসর্গযুক্ত কৃদস্ত পদের নিত্য তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা-_ 

কুৎমিতঃ পুরুষ _কুপুরুষঃ, কাপুক্রষ, এস্থলে 'কু” এর সহিত পুরুষ পদের 

সমাঁস হইতেছে ; কুৎসিত পদটি “কু” এর অর্থ প্রকাশ করিতেছে । এইরূপ-- 

বিশিষ্টঃ পুরুষ: বিপুরুষঃ, ুষ্টঃ জন: দুর্জনঃ, শৌভনঃ জনঃ- সুজনঃ, 

কুৎসিতম্ অন্নমূ- কদন্মূ, অভিক্রান্তো বেলাম অতিবেলঃ, উদ্গতঃ বেলাম্-_- 

উদ্বেল:, অভিগ্তঃ মুখম্- অভিমুখঃ, উদ্যুক্ত; যুদ্ধ স্উদ্যুদ্ধ; | 

গতি তৎপুরুষ 

২৬। চি। ও ডাচ, প্রত্যয়ান্ত অব্যয় ও সলমন (ভূষণ অর্থে), অন্তঃ 

( অপরিগ্রহার্থে), সৎ (আদর অর্থে), অসৎ ( অনাদরার্থে), অস্তং তিরস্ 

( অন্তর্ধানার৫থে ) ও সাক্ষাৎ প্রভৃতি অব্যয় উপপদের সহিত ধাতুর সমাস হইলে 

তাহাকে গতি তৎপুরুষ বলে । যথ'-_ 

শুঃশিকৃত্য, ভন্মীভাবঃ, সংকৃত্য, স্কীরঃ, অসত্কৃত্, অস্তঙ্গতা, তিরস্কৃত্য, 

তিরোভূয়, তিরোভাবঃ, নমন্কৃত্য, অলম্করোতি, অলঙ্করণম্, অলম্কতা, আবিষ্কৃত্য, 

প্রাছৃভূ'র, পুরস্কার, পুরস্কত্য ইত্যাদি । 

অপর কয়েকটি উদ্বাহরণ 

কাল্যাঃ দাদঃ- কালিদাস? বনন্য পতিং-বনস্পতিঃ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ- 

নিঃশ্রেয়সম্ (মুক্তি ), পুরুষস্য 'আযুঃ-_পুরুরাযুযম্ ( মানুষের জীবনকাল ) 

বারীণাং বাহকঃ-্বলাহকঃ ( মেঘ), বিশ্ব মিত্রম্...বিশ্বামিত্রঃ ( একজন 

খষি) বৃহতাং পতিঃশবৃহস্পতিঃ, জীবনম্য মৃতঃ শজীমৃতঃ (মেঘ) উশিতঃ 

. নিদ্রায়াঃ-্উন্রিদ্রঃ১ নিঙ্কান্তঃ কৌশাদ্যাঃ_ নিষৌশাস্ি, তীর্থে কাক ইবন 

 তীর্ঘকাক:) অর্ধং পিগল্যাঃ _অর্পিপ্ললী, বনস্য অগ্রে_ অগ্রেবনম্। 
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কল্মধারয় সমাস 

২৭। তপুরুষঃ সমানাধিকরণঃ কর্মধারয়ঃ:_ষে তৎপুরুষ সমাসে 
সমস্যমান পদ সকল সমানাধিকরণ (বিশেষণ-বিশেষ্ত ভাবাপন্ন) তাহাকে, 
কন্মধারয় সমাস বলে। 

২৮। বিশেষণং বিশেষ্েণ বছলম্__বিশেগ্য পদের সহিত বিশেষণ 
পদের কর্মধারয় সমাস হয় ( অর্থাৎ পূর্ববপদ্দ বিশেষণ ও উত্তরপদ বিশেষ্য হইলে 

তাহাদের ক্ল্মধারয় সমাস হয় )। যেমন--- 

নীলম্ উৎপলম্-নীলোতপলম্ (নীলপন্প) শীতঃ পবনঃ-শীতপবনঃ 

(শীতল বাতাস ), নবঃ পল্লবঃল নবপল্পবঃ, সন্ পুরুষ:-- সৎপুরুষঃ, মধুরং 

বচনম্-মধুরবচনম্, নবম্ অশ্রম্-নবান্নম্, বিশ্বে দেবাঃ-বিশ্বদেবাঃ, মহান্ 

দেবঃ.মহাপেব:, উষ্ণম উদকম্-উফ্চোদকম্। 

তব. 8. স্তরে হুল শবের শব্দের প্রয়োগ থাকায় কোন কোন স্থলে সমাস 

নিত্য হয) যেমন-__কৃষ্ণপর্পঃ, কোন কোন স্থলে সমাস হয় না। যেমন-_. 

রামঃ জামদগ্না, অজ্জুনঃ কার্তবীর্াঃ। 

নিত্যসমাস ছুই প্রকার। (১) যাহার কে'ন ব্যাসবাক্য নাই । কৃষ্ণঃ 

সর্প এই ব্যাসবাক্য অন্সারে সমাস করিয়! কৃষ্ণনর্পঃ এইরূপ পদ করিলে 

তাহাতে ব্যানবাঁক্যের অর্থটিই বজায় থাকে অর্থাৎ তাগার অর্থ কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট 

সর্প। কিন্তু “কৃষ্ণদর্প” বলিতে বখন কেউটিয়া জাতীয় সর্প বুঝায় তখন কুষঃ 
শব্দের অর্থের কোন বিশেষত্ব নাই, কুষ্ণসর্প এক বিশেষ জাতীয় সর্প এই অর্থে 

উহার ব্যাসবাক্য নাই» এবং উহ নিত্য সমাস। (২) যাহার একট! ব্যাস- 

বাক্য আছে বটে, তবে ব্যাসবাক্যের কোন কোন পদের সমস্ত পদে পরিণত 

হইতে যাইয়! পরিবর্তন হয়, অন্য কোন সমাসে ইহা হয় না। “দেবস্য 
আলয়ঃ৮ ইহার সমাসে “দেবাঁলয়ঃ,ই হয়, স্থরালয়ঃ হয় ন!। যদিও “দেব' ও 

নুর, একার্থবাচক, কিন্তু অন্তৎ বনম্-বনান্তরম্, বাক্যে অর্থাৎ,» ।সমাসে 
'অজর | হুর্যস্য তুল্যঃশন্র্ধ্য সঙ্কাশঃ, চন্য প্রতিকাশঃ, হূর্য্যনিভঃ ইত্যাদি 
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তুল্য শব্দ স্থানে সঙ্কাশ, প্রতিকাশ, পরিকাশ, নিভ প্রভৃতি হইয়াছে । লক্ষ্য 

করিবে যে, তুল্য শব্ধের সমাস বিভিন্ন হইলেও স্বতন্ত্র ব্যবহার আছে, কিন্ত 

সঙ্কাশ শব্দ একমাত্র এই জাতীয় তিত্যসমাসের উত্তর পদ রূপেই ব্যবহৃত হয়, 

ইহাদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই। 
২৯। পুংব পুর্ব্বং ভাষিতপুংস্কং কর্্মধারয়ে_ কর্মধারয় সমাসে 

ভাঁধিতপুংস্ক স্ত্রীলিঙগ পূর্ববপদে পুংবদ্ভাব হয় অর্থাৎ পুংলিঙ্গের মত হয়। 
যেমন--স্বন্দ্রী নারী - জুন্দরনারী, কৃষ্ণ চতুর্দনী » কৃষ্ণচতুর্দণী, পাচিক। রী - 

পাঁচকন্ত্রী, স্ুকেশী ভার্ষ্যা »স্থকেশভার্য1, পঞ্চমী কন্ঠ1-পঞ্চমকন্। ৷ কিন্তু 

পূর্ববপদ উউ. প্রতায়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হইলে উহ্বার পুংবদ্ভাব হয় না। যেমন-- 
বামোরঃ ভার্য1- বাখোরভাধ্যা । 

বি. 9.যে সকল শব্ধ একই অর্থে পুংলি্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই হয়) 

তাহাদিগকে উত্তপুংস্ক বা ভাঁষিতপুংস্ক বলে। পুংলিঙ্গ শবে স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত 

করিয়। যেক্ত্রীলিঙ্গ শব্ব গঠিত হয়, সেইগুনন এই শ্রেণীর তন্তর্গত। যেমন-_ 
হুন্দর-_ সুন্দরী কৃষ্ণ কৃষ্ণ], পঞ্চম- পঞ্চমী ইত্যাদি । ঘে সকল শব্ধ নিত্য 

সত্রীলিঙ্গ, তাহার! উক্তপুংস্ক নয়। যেমন- লক্ষমীঃ, শ্রীঃ ইত্যাদি। 

৩০। ক্তেন নএ৪. বিশিষ্টেনানঞ._ নঞ, যুক্ত “স্ত প্রত্যয়ান্ত পদের 
সহিত নঞ শূষ্গ ক্ত প্রতায়ান্ত পদের কর্মনারয় সমাস হয়। যথা 

তথ অকৃতঞ্চ-কৃতাকৃতম্ (আরন্ধ কিন্ত অসমাপ্ত), এইরূপ গীত 

অপীত্--গীতাগীতম। ভুক্ত তত সস্ভূক্তঞ্ণ » তুক্ত!তুক্তম্, পন্ঞ্চ তৎ 'অপকর্চ _ 

গক্কাপকম্। 
৩১। পুর্বে ত্বর-কালয়োঃ ক্তঃ--পূর্বকাল ও উত্তরকাল বুঝাইলে 

“ক প্রত্যয়ান্ত পদের কর্মধারয় সমাস হয়। যথা 

পূর্বং লাতঃ পশ্চাৎ অন্ুলিপ্ত-ন্ন।তানুলিঃ (শ্নানাস্তে যে চন্দনাদি 

মাখিয়াছে)। এইক্ষপ-যাতায়াতঃ সুপ্তোখিত, পী হপ্রতিবন্ধং, তুক্তোদ্গীন্ম্ 
দত্তাপহাতম্ প্রভৃতি । 
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৩২। বর্ণো বর্ণেন একটি বর্ণবাঁচক পদের সহিত অপর একটি 
বর্ণবাচক পদের কর্মশারয় সমাস হয়। যেনন-_নীলম্চাসৌ লে|হিতশ্চেতি - 
নীললোহিতঃ । এইরূপ-_শ্বেতরক্তঃ, শীহধ 'লঃ, কৃষ্ণ লোহিত: | 

৩৩। কিং ক্ষেপে নিন্দা বুঝাইলে পূর্ববর্তী কিম পদের সহিত 
কর্্ধধারয় সমাস হয়। বথা-_কুৎসিতঃ রাজা-_কিংরাজা (8 02. 1106); 

কিং ভূত্যঃ (৪ 020. 51210 0 রে এইরূপ--কিংসখ! | 

'স কিংস! সাধু ন শান্তি বে'ইথিপম্--ভারবি। 

পকিংরাজা যো৷ ন রক্ষতি প্রজা, কিংগোৌঃ যো ন বহতি ত/রম্”__. 
(রামতর্কবাগীশ )। 

৩৪। দিকৃ-সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্-_কোন ব্যক্তিবিশেষ বা বস্তবিশেষের 
সংজ্ঞ। (নাম) বুঝাইলে িগবাচক ও সংজ্ঞাবাচক শব্ের কর্মধারয় সমাদ 
হয়। যথা-_ 

দিগবাঁচক-_-পূর্বঃ ইযুকামঃ _ পূর্েষুকাম: (একটি দেশের নাম )। 

প্রয়োগ-সোইহমন্মি পূর্বেষুকম-চরঃ পূর্ণভদ্রে! নাঁন গৃহপতিপুত্রঃ__ 

(দশকুমার )। 

সংখ্যাবাঁচক-_সপ্ত খষয়ঃ-সপ্তর্যয়ঃ (এখানে যে কোন সাতজন খষি নন 

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রুতু ও বশিষ্ঠ এই সাতক্গন খষি )। 

প্রয়োগ--সপ্তষিৎস্তোদ্বহেমপন্মাম_( রঘু )। 
এইরূপ, অষ্টো৷ বসবঃ ₹অষ্ট বলব: ( আটটি বস্তু ), উত্তরকোশল। ( অযোধ্যা 

নগরীর নাম)। এইবূপ--পঞ্চাত্রাঃ, চতুব্রিগ্ভাঃ। নাম বুঝাইলে সমাস হয় 
না। যথ1--পঞ্চ ব্রাঙ্ষণাঃ, উত্তরাঃ বৃক্ষাঃ (এখানে পঞ্চব্রান্মণাঃ ও উত্তরবৃক্ষাঃ 

হইবে না )। 

কর্মবারয় সমাস চারি ভাগে বিভক্ত । যথা--(১) উপমান কর্মধারয়, 
(২) উপমিত বন্মধারয়। (৩) মধ্যপদলেপী কর্মমধারয়। (৪) রূপক 
কর্মধারয়। 
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উপমান কর্মধারয় 

৩৫। উপমানানি সামান্যাবচনৈ-উপমান ও উপমেয়ের সমান- 

ধর্ম-বোধক (সাধারণ ধর্ম বাচক) পদের সহিত উপমানবাচক পদের যে 

সমাস হয় তাহাকে উপমান কর্মধারয় বলে। (যাহার সহিত উপম! 
দেওয়া হয় তাহাকে উপমান। এবং যাহার জন্ত উপমা দেওয়া হয় তাহাকে 

উপমেয় বলে )। যথা--ঘন ইব শ্যাম -ঘনশ্ত]মঃ (শ্রীকৃষ্ণ ১ এখানে “ঘনশ্যাম' 

বলিতে শ্রীকুষ্ণকে বুঝাইতেছে ; ঘন উপমান, শ্রীকৃষ্ণ উপমেয় ? শ্যামত! গুণ 
(কাল রঙ.) পরস্পরের স্বাধন্মা, কেননা ঘনেরও শ্তামতা আছে, শ্রাকষ্ণেরও 
স্তামতা আছে, সুতরাং শ্যাম পদটি সাধারণ-ধর্মবাচক। এইকবপ--অনল 

ইব উজ্জ্লঃ-.অনলোজ্জলঃ, নবনীতম্ ইব কোমলম্-নবনীতকোমলমূ, 
কুন্মমম্ ইব কোমলম্-কুন্থমকোমলম্ঃ অর্ণব ইব গভীর: _ অর্ণবগভীরঃ, শৈল 
ইব উন্নত: শৈলোন্বত্ঃ, মুগী ইব চপল। -মুগচপল। (বালা )। 

উপমিভ বর্মধারয় 

৩৬। উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে_উপমান ও 

উপমেয়ের সাধারণ ধর্মবাচক প্রয়োগ না থাকিলে ব্যান্ত্র প্রভৃতি শেষ্টার্থ- 

বাচক উপমান পদের সহিত উপমেয় বাঁচক পূর্বপদের যে সমাস হয়, তাহাকে 

উপমিত কর্ণধার বলে । ষখা-_পুরুষঃ ব্যাত্র ই পুরুষব্যা্রঃ ( নরশ্রেষঠ ); 
মুখং কমলমিব-মুখকমলম্ ; পুরুষঃ পিংহ ইব-্পুরুষসিংহ: ( নরশ্রেষ্ট )। 

এইরপ-_করকিশলয়ম্, মুনিশার্দিলঃ, নরসিংহঃ, নৃসিংহঃ, বদনসুধা করঃ, 
অধরপল্লবঃ | 

প্রয়োগ :-(১) শ্রাতাং সুনিশাদিল। | বংশঃ গ্রথিততেজস:-(বি )। 
(২) “নুসিংহং' সিংহসক্কাশম্ অহং রামমমব্রতা-স-( র| )। 
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(ক) উপম! উপমেয়ের সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাঁকিলে এই সমাস হয় না। 
যথা--পুরুষঃ ব্যাদ্র ইব শুরঃ ; মুখং কমলমিব সুন্নরম্ । 

বৈ. 8. ব্যান পুরুষ, শার্দিল, সিংহ, কুঞ্তর, বরাহ, হত্তী, কমল, পল্লব, 
নাগ, খষভ, বুষ, কেশরী, বুষভ, চন্দ্র, কিশলয় প্রভৃতি শব্ধ উপমানবাচক হইলে 

ইহাদের প্রসিদ্ধ অর্থ না বুঝাইয়! শেষ্টার্থ বা গুণ বুঝাঁয়। ব্যান তেজন্বী, 
কিশলয় কোমল ও রক্তিম, পুরুষব্যাপ্র--পুরুষ ব্যাস্ত্রের ন্যায় তেজম্বী ও 

নিভীক , অধরকিশনয়-_কোমল ও রক্তিম 'অধর। 

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় 

৩৭। থে কন্মর্বী় সমাসে মধ্যবন্তী পদের লোপ হয়, তাহাকে 

মধ্যপদলোগী কর্মধারয় বনে। যেনন_শাক:_-শক্তি, পাখিবঃ-_রাজা, 
শাকপ্রধানঃ পাধিবহ£--শাকপাখিবং (0০ আ৩এ] 2105), দেবপুজকঃ ব্রাঙ্গণঃ- 

দেবব্রাক্ষণ:, ছায়াপ্রধানঃ তরু -ছায়াতপ্ঃ (পিস্ৃত শাখাপ্রশাখ'যুক্ত বিশাল 

বৃক্ষ ), পলমিশ্রিতম্ অন্নম্ - পলান্গম্, বিন্ধ্যনাম! গিরিঃ _বিন্ধ্যগিরিঃ, পঞ্চাধিকা 
বিংশতিঃ- পঞ্চবিংশতিঃ, চতুরধিকা দশ -্চতুর্দিণ, সিংহচিক্িতম আসনম্, 

-সিংহাসনম্, ঘ্ৃতমিশ্িতম্ ওদনম্ ₹ ঘ্বতৌদনম্ | 

রূপক কর্মধারয় 

৩৮। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ্দ কল্পন। করিয়। যে সমাস করা 

হয়, তাহাকে বূপক কন্সধারয় বলে। এই সমাঁংপ ব্যাসবাক্যের মধ্যে “এব? 

শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে । যেমন--- 

ছুঃখম্ এব অর্ণব£- ছুঃখার্ণবঃ. জ্ঞানম্ এব ধনম্-জ্ঞ/নধনম্, শোক এব 

সি্ধুঃ_ শোকপিন্ধুঃ, জ্ঞ'নম্ এব আলোকঃ-্জ্ঞানালোকঃ, মুখম এব চন্দ্র. 

স্গারুত্তরপদে ব্যাজরপুশ বর্ষভকুঞ্জ রাঃ। 

“সিংহ-শার্চ,ল নাগাস্তাঃ পুংসি শরেষ্টার্থবাচকাঃ। 
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মুখচন্ত্রঃ, অজ্ঞ'নম্ এব তিমিরম্ » অজ্ঞানতিমিরম্, জ্ঞানম্ এব অঞজনশলাক1- 

জ্ঞান|ঞনশলাক।। বিপ্র এব বহ্িং-্বিগ্রবন্থিঃ। প্রয়োগ :--“অজ্ঞান- 

তিমিরান্ধন্ত জঞানাঞজনশলাকয়া। চক্ষুরুন্্ীলিতং যেন তন্মৈ শ্ীগুরবে নমঃ ॥ 
ঘি. 8,.-উপমিত কর্মধারয় ও রূপক বর্ধধারয়ের প্রভেদ--উপমিত 

কর্ধারয়ে উপমান ও উপমেয়ের তুলনায় ভেদপ্রতীতি বর্তমান, কিন্তু রূপক 

কর্মধারয়ে উভয়ের অভেদপ্রতীতি হয়। উপমিতে উপমেষের প্রাধান্ত, কিন্তু 

রূপকে উশম।নের প্রাধান্ত | ১? 

দ্বিড সমাস 

৩১৯। সংখ্যাপুর্বের্ দ্বিুঃ_-ষে কর্দধারয় সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক 
পদ থাকে তাহাকে দ্বিগু স্মাঁস বলে। 

৪০। তদ্ধিতার্থোস্তরপদ-সমাহারে চ-_তদ্ধিতার্থে, উত্তরপদ পরে 
থাকিলে এবং সমাহার বুঝাইলে দিগু সমাস হয়। অতএব, দ্বিগু সমাস তিন 

প্রকার, (১) তদ্ধিতার্থ দ্বিগ্১ (২) উত্তরপদ ছ্বিগড ও (৩) সমাহার দ্বিপ। 

যথা--" 

তদ্ধিতার্থে--পঞ্চভিঃ গোভিঃ ভ্রীতঃ-পঞ্চগুঃ। উত্তরপদ পরে- পঞ্চ 
হ্তাঃ প্রমাণম্ অস্ত পঞ্চহস্ত প্রমাণঃ. পঞ্চ গাবো৷ ধনম্ অস্য ₹পঞ্চগবধনঃ | 

সমাহারে তয়াণাং ভূবনানাং সমাহারঃ ০ ত্রিভুবনম্ । 

1. ৪.--(১) তদ্ধিতার্থ দ্বিড সমাঁসের বাক্যে কোনও তদ্ধিত প্রত্যয়ের, 

প্রাপ্তি থাকে । কোনও ব্যাকরণ এরূপ স্থলে প্রত্যয়টি করিয়া! তাহার লোপ 

করে, অপরে প্রত্যয় না করিয়! তাহার অর্থ মাত্র স্বীকার করে। (২) সংজ্ঞ! ন! 

বুঝাইলে সংখ্যাবাচক ও দিগবাচক শব্দের সহিত কর্মধারয় সমাস হয় না । 

(স্তর দেখ)। ছবিও সমাঁসের পূর্ববপদ সংখ্যাবাচক হইবেই, অথচ তাহাতে 

সংজ্ঞ! বুঝায় না| যে স্থানে সংজ্ঞার্থে না হইলে সংখ্যাবাচক শবেয় ঈমাস হয় সে 
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স্থানে পরে অন্ত একটি পদ বসাইয়! তাহার সহিত সমাস করা প্রয়োজন হয়, 

এইরূপ উত্তর পর্দের আশ্র। প্রয়োজন বলিয়া! ইহার নাম উত্তরপদ্ দ্িগু। 

“নবমাস ধৃতং গর্ভং ভাঙ্করশ্য গর্ভপ্ভিভিঃ,--(রা)। এখানে নব মাসাঃ এই 

বাক্যে কর্মধারয়ও হইতে পারে না, কেনন। সংজ্ঞা বুঝায় নাই, বাক্যান্থসারে 

ইহ! সমাহারও নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বাক্য ক্রয়ের ন্যায় করিলে পশ্চাতে 

'ধৃত'-এর ন্তায় একটি পদ যৌগ ন! করিলে সামাসটিকে কোনরূপে সমর্থন কর! 

যায় না। সুতরাং ধৃত এই উত্তরপদ আশ্রয়ের জন্য, ইহা উত্তরপদ দ্বিগু। 

সমাহার দি সহিত অন্ত পদের যোগ করিয়া সমাস করিলে তাহাও উত্তরপদ 

বিগ বলিয়! গণ্য হয়। পঞ্চগবং_দমাহার দ্বিপ, কিন্তু পঞ্চগবমেব ধনং যস্তয 
সঃ-্পপঞ্চগব-ধন+'--উত্তরপদ গু । সমাহার বলিতে বহু বস্তর এক সঙ্গে 

গ্রহণ বুঝায়, সমাহারে বন্থ একমাত্র হইয়। একে পরিণত হয় বলিয়! সমাহারে। 

গঠিত পদ একবচনান্ত হয়। 

৪১। আদন্তাদীপ জমাহারে-_সমাহার দ্বিগুসমাস অকারান্ত হইলে 
তাহার উত্তর (ঈ)হয়। যথ1-_- 

ত্রমীণাং লোকানাং সম!হার: - ত্রিলো কী (স্বর্গ, মর্তা, পাতাল ), চতুর্ণাং 
পদানাং সমাহারঃ চতুষ্পদী ( চৌপধী কবিত। ), পঞ্চানাং মূলানাং সমাহার:- 

পঞ্চমূলী, সপ্তানীং শতানাং মমাহারঃ লসপ্তশতী (সপ্তশত গ্লোকাত্মক দেবী- 
মাহাজ্মান্থচক গ্রন্থ চণ্ডী), পঞ্চ'নাং শতানাং সমাহারঃ- পঞ্চশতী। প্রয়োগ £ 

অত্র চ মন্দতাং বুতিং তুপ্তানানাং পণ্ডি্ঠানাং পঞ্চশতী তিষ্ঠতি-_(প)। পঞ্চানাং 

বটানাং সমাহারং-_পঞ্চবটা । 

৪২। ন ভুবলাদেঃ__-ভূবন, পাত্র, যুগ প্রভৃতি শদ্ধ সমাহার দ্বিগুতে 

উত্তর পদ হইলে তাহার উত্তর 'ঈ* হয় না। যেমন-_- 

্য়াণাং তৃবনানাং সমাহার; - ত্রিভূবনম্, চতুর্ণাং ঘুগানাং সমাহার. 

চতুর্ষুগম্, পঞ্চানাং পাত্রীণাং সমাহারঃ - পঞ্চপাত্রমূ। এইরূণ--ছিপাত্রম্” 

ব্রিগুণম্, চতুঃশতম্, চতুমূ্থম্ ইত্যাদি । 
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ময়ূরব্যৎ.সকাদি সমাস 
৪৩। মযূরব্যংসকাদয়শ্চ-_ময়ুবব্যংসক প্রভৃতি পদগুলি নিপাতনে 

সিদ্ধ হয়। যথা-- 

ময়ুরঃ ব্যংসক-্মযুবব্যংসকঃ (৪ ০012106 0990০0০08) ময়ূর & 798৪" 

০০০1০ ব্যংসকঃ - ০8103106, এইক্প, বকমূৃখ্ণঃ। “্পশ্তাতো বকমূর্থস্ত নকুে- 

ক্ষিতাঃ সুতাঃ”-(হি)। উদ্ক্ চ অবাক্ চ-্উচ্চাবচম্ (উচু, নীচু, ভালমন্ব)। 
নান্তি কিঞ্চন যস্তয সঃ-অকিঞ্চনঃ (বাহার কিছুই নাই, দরিদ্র )। প্রয়েগ £- 

তৎ ব্যর্থশ্রম;ঃ অবিঞ্চনঃ কথং ম্বপত্যা গিভ্রাণাং চ মুখম্ দর্শয়িস্যামি_-( প)। 
নান্তি কুতোংপি ভয়ং যন্ত স:-অকুতোভয়ঃ (নির্ভয়)| প্রয়োগ £- 

“তথেত্যুবাচ তাং রামঃ কৈকেয়ীমকুতোভয়ঃ৮--(রা)। অহং পূর্বম্ অহং 

পূর্ববম্ ইতি যস্যাং ক্রিয়ায়াম্ 'মভিধীয়তে সা অহংপুব্রিক] (যে ক্রিয়ার আমিই 
পূর্বে এইরূপ কথ। শে'না যায়), অশ্রীত পিবত ইতি যন্ত্যাং ক্রিয়ায়াং কথ্যতে 
সা--অশ্নীতপিবতা । এইক্ধপ-_পচতভূর্জত|, খাদতমোদ্র তা, চিৎ এব- চিম্মাত্রম্, 
“অন্তঃ দেশঃ _ দেশান্তরমূ্. অন্য: রাজা -রাজান্তরম্, যা ইচ্ছ'-্যদৃচ্ছ', খণে 

অধম: অধমর্ণঃ ( দেনাদার ), খণে উত্তমঃ-উত্তমর্ণঃ (খণদাতা )১ ভূবনস্য 

অধঃ_ অধোহুবনম্। 

সমাসান্তবিধি 
৪৪1 রাজহঃসখিভ্যষ্টচ._তৎপুরুব, কর্মধারয় ও ছিগু সমাসে বাঙ্গন্, 

অহন্ ও সথি শবের উত্তর টচ. ( অ ) হয়, অর্থাৎ রাজন্ শব্ের স্থানে রাজ ও 

অহন্স্বানে অহ এবং সথি শবের স্থানে সখ হয়। যেমন-- 
| মগধানাং রাজ! স্মগধরাজঃ, মহান্ রাজা-মহারাজঃ ৷ | ইহার স্ত্রীলিঙ্গে 

পরী অর্থে__মহারাঁদী, কিন্তু মহতী চাসৌ। রাজী চেতি__মহারাজ্ঞী ), হংসানাং 
রাঙ্গা ₹হংসরান্গঃ, দেবান'ং রাজ্1- দেবরাজঃ, পূর্ববম্ অহঃ সপূর্ববাহঃ, পরমম 

'অহঃ-পরমাহঃ১ রাজ সখ1-্রা্সথ:, কৃষ্ণম্ত সথ! -কৃষ্ণনখ:, ত্রয়াণাং সীনাং 
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সমাহারঃ স্ত্রিসথম্, প্রিয়ঃ সখা লপ্রিয়সথঃ . প্রয়োগঃ_হা। প্রিয়সথ 

মহারাজ দশরথ !--(উ) 

8৫1 তৎপুরুষ, কর্ম্ধারাঁয় ও দ্বি সমাসে গো শবের টচ. (অ) হয়, 

অর্থাৎ গো শব্দের স্থানে গব হয়) কিন্ত তদ্ধিতার্থে হয় ন1। 

রাজ্ঞঃ গৌঃস রাজগবঃ, পরমঃ গৌঃ-পরমগবঃ, দশ গাবে ধনম্ অশ্য -৮ 
দশগবধনঃ (016 1095৩ ৮০810) 00251505 00610) ০0৯5 ), পঞ্চানাং 

গবাং সমাহারঃ-পঞ্চগবম্, কিন্ত তদ্ধিতার্থ দ্বিগ্ড সম'সে হয় না। যথা--প্ঞ্চভিঃ 

গোভিঃ ক্রীতঃ ₹ পঞ্চগুঃ | 

৪৬। তৎপুরুষ কর্মধ*রয ও দ্বি সমাসে সর্ব, পুণ্য, সংখ্যাবাচক অবায় 

এবং একদেশ-বাঁচক পরবদ্তী রাত্রি শব্দের উত্তর অন (অ) হয়, অর্থাৎ 

রাত্রি শব্দের স্থানে রান্রহয়। যেমন__ 

সর্ব! রাত্রিঃ- সর্ধরাত্রঃ (7 076 1701৩121500, পুণ্য রাত্রি _পুণারাত্র: 

দ্বয়োঃ রাজ্রোঃ সমাহারঃ_দিরাত্রমূ (856:৩890 ), পঞ্চানাং রাত্রীণাং 

সমাহারঃ-পঞ্চরাত্রন্, পূর্ববা রাত্রি: পর্বরাত্র; (৫0112 79:০1 05 

10150) | 

৪৭। তৎপুরুয, বর্ম্বার্য ও সমাহার ভিন্ন দ্বিগু সমাসে, সর্বশব এক ভিন্ন 

সংখ্যাবাচক শব্ধ, একদেশবাচক শব ও অব্যয় শব্ের পরবস্তী অহন্ শব 

স্থানে “অহ্ৃ” ইয়-_ 

সর্বম্ অহঃ-সর্বাহ্: (0১2 1)016 ৫95 ), দ্বয়োঃ অহ্কোঃ ভবঃ _দ্বযহ্কঃ, 

পূর্ববম্ অহ্ৃঃ স. পুর্বাহ্ন; ( 0০ 09152009090 ), অপরম্ অহৃঃ- অপরাহ্ঃ (৮৫ 

৪66100010 ), সায়ম্ অহ; সায়াঙ্ৃঃ (606 ০৮৩7106 )। 

টব. 9.--পুণ্য এক শব্দের পরবর্তী অহন্ শব্ধ স্থানে 'অহ' হয়। যথ1__ 

পুখ্যাহম, একাহঃ। 
৪৮। ন সংখ্যাদেঃ সমাহারে- সমাহার দ্বিগড সমাদে সংখ্যাবাচক 

শের পরবর্তী “অহন্” শবের স্থানে “অঙ্ক হয়। যথা--- 
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ঘয়োঃ অঙ্কোঃ সমাহার:--দ্বহঃ (আঃ 20815656506 ০ 0855) | এইরূপ -- 

ব্রয়াণ[ম্ অন্কাং সমাহারঃ ত্রাহঃ, সপ্তানাং অঙ্কাং সমাহার:-_সপ্তাহঃ, দশানাম্ 

অঙ্কাম্ সমাহারঃ-দশাহঃ 

৪৯। সমাধান্ত রাত্রঃ অহ ও অহ পুংলিঙ্গ হয়, কিন্ত সংখ্য'বাচক শব্দের 

পরবর্তী রাত্র এবং পুণ্য ও সুদিন শব্দের পরবর্তী অহ ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা 

পূ্ববরাত্রঃ অহোরাত্রঃ, পূর্ব 'হু:, দ্বাহঃ, ছিব্বাত্রম সদিনাহম্ (ভাল দিন )। 
৫০। তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও তদ্ধিতার্থ দ্বিগ সমাসে সংখ্যাবাচক ও 

অব্যয় শব্দের পরবর্তী “অঙ্গুলি শব্দের উত্তর “অ+ হয়। অর্থ!ৎ অঙ্গুলি “অঙ্গুল” 

হয়। বথা-ছে অঙ্গুলী প্রমণম্ অন্য-্দ্বাঙ্ুলম্ (দারু)। এইরূপ- ত্র্ঙ্ুলম্, 

নির্গতম্ অন্ুলিভ্যঃ-নিরমুলম্। 
৫১। দ্বিত্রিভ্যাম্ অপ্জীলেঃ_দ্বিগড সমাসে ধি ও ভ্রি শব্দের পরবর্তী, 

অঞ্জলি শব্দের উত্তর বিকল্পে “অ* হয়। অর্থাৎ অঞ্জলি স্থানে 'অঞ্জল? হয়। যথা__ 

য়ো: অঞ্জল্যো! সমাহার: _দ্গ্দম্ ০ দ্বাগ্তলি: | এইরূপ-ত্র্যগ্ললিঃ। 
ঘে অঞ্জলী জলম্ অস্য ₹দ্যঞ্জলজলঃ ০0: দ্বাগ্জলিজলঃ ৷ তদ্ধিতার্থ দি সমাসে, 

হয় না। যথা-দ্বাভ্যাম্ অঞ্জলিভ্যাং ক্রাতঃদ্যঞ্লিঃ। দ্বিগ ভিন্ন অন্য 

সমাসে 'অ” হয় না। যথা-দ্যোঃ অঞ্লিঃ নদ্ধযঞ্জলিঃ । প্রয়োগ: গ্রত্তং 

জলং ছ্বাগুলমস্তিকেহপাম্-_( ভদ্টি )। 

৫২। বিভাষা সেনা -সুরা-চ্ছায়া-শাল।-নিশীনাম্_-তৎপুরুষ সমাঁসে- 

উত্তর পদস্থিভ সেনা, সুরা, ছায়া, শালা ও নিশ! শব্ধ বিকল্প র্লীবলিঙ্গ হয়। 

যথ-- 

রাজ্ঞঃ সেন।_রাজসেনম্ ০: রাজসেন। ; যবস্য স্ুবাযবস্থর! ০: যবস্থরন্, 

(ববধান্তের চাল হুইতে উ২পন্ন মগ্য ), বৃক্ষত্য বুক্ষয়োঃ বা ছাঁয়। »বুক্ষচ্ছায়। ০: 

বুক্ষচ্ছায়।ম্, গবাং শাল. গোশালম্ ০: গোশাল! (গোয়াল) শুনাং নিশ।- 

শ্বনিশম্ ০: শ্বনিশ। | 
৫৩। নিত্যং ছায়। বানছল্যে--পূর্বপদার্থের বহুত্ব বুঝাইলে ছায়া! শব্ষ, 
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নিত্য ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা- ইক্ষুণাং ছায়া-ইঙ্ষুচ্ছায়ম্, বৃক্ষারাৎ ছায়া-- 

বৃক্ষচ্ছায়ম্। 
৫৪। রাজপর্ধ্যায় শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে সভ| শব্ধ নিত্য ক্লীবলিঙ্গ হয়। 

যথা-._ 

নৃপস্ত সভা_-নৃপসভ্যম্, ঈশ্বরস্য সভা- ঈশ্বরসভম্, এইরূপ ইনসভম্। কিন্ত 
রাভন্ শব্ধ পূর্বের থাকিলে ক্লীবলিঙ্গ হয় না। যথা র'জ্ঞঃ সভা-_রাজসভা! । 

(ক) রক্ষমূ, পিশাচ প্রনৃতি শব পূর্বে থাকিলে সভ। শব্ধ ্লীবলিঙ্গ হয়। 
যথা-রক্ষসাং সভ'-রক্ষঃসভম্; পিশাচানাং সভ-পিশীচসভম্। কিন্তু 

মন্ুস্তণাঁং সভ।-মন্তম্য সভ| + বিক্রমাদিত্যন্য সভ1- খিক্রমাদিত্য সভা । এইরূপ 

_দেবদত্তদভাঃ চন্দ্রগুগুসভ| | 

(খ) সভা শব্দের অর্থ শাল! (গৃহ) না বুঝাইলে নিত্য কীবলিজ হয়। 

যথ- ্ত্রীণাং সভ]লস্ত্রীসভম্ (ভ্ত্রীণাং সমূহঃ), শিশুনাং সভ।-শিশুনভম্ 
(শিশুনাং সমলায়ঃ )। 

[. 3.__সভ! শব্দের ছুইটি অর্থ_(১) গৃঁচ, (২) সমূহ। 
৫৫) স্মাসে উত্তর পদের সহিত সমানাধিকএণ ( বিশেষণ ) মহৎ শব 

স্থানে মহা? আদেশ হয়। যথ'-- 

মহাঁন্ দেবং-মহাঁদেবঃ) মহান অ5লঃ» মহাচলঃ, মহন ঈশ্বরঃ » মহেশ্বরঃ, 

মহতী নদ - মহানিদ্রী মহৎ বনমৃ- মহাবনম্, নহৎ বাক্যম-্মহাবাক্যম্, মহাঁন্ 

ভনঃ_মহান্রনঃ, মহান আশয়ঃ যন্ত সঃ-মহাশয়ঃ € বহুব্রীহি )। বিশেষণ 

বা সমানাধিকরণ না হইলে 'মহ1” আদেশ হয় ন!। যথ।-মহতঃ সেব1- মহৎ 

সেবা, মহৎ গৃহম্- মহদ গৃহম্। 

৫৬। পথে ডঃ সমানে- সমাসে (ধে কোন সমাসে ) উত্তরপদে স্থিত 

পথিন্ শব্দের উত্তর “ড+ (অ), হয? অর্থাৎ প'থন্ স্থানে “পথ, হয়। 

যথ।--- 

৫৪1 আন্মহত্ঃ মমানাধিকরণ জাত্তীয়য়োঃ-(প1) 
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রাজঃ গম্থাঃ-রাঞপথঃ, জলে পন্থা:-জলপথঃ, পথয়ঃ সমীপম্- উপপথম্*, 

চতুর্ণাং পন্থখনাং সমাহারঃ » চতুষ্পথম্, মহা'ন্ পন্থাঃ-মহাপথঃ, দক্ষিণম্যাং দিশি. 
পন্থাঃ_ দক্ষিণাপথঃ, রম্যঃ পন্থাঃ অন্মিন্ রম্যপথম্ (নগরম্ )। 

(ক) অব্যয়ের পরবস্তা সমাসান্ত “পথ, ক্লীবলিঙগ হয়। যথা 
বিরুদ্ধঃ পন্থাঃ-্বিপথম্, গহিতঃ পন্থাঃ-উৎ্পথ) অপকষ্টঃ গন্থাঃ- 

অপপথম্। 
৫৭। কিমঃ ক্ষেপে-সম'সে নিন্দার্থে বিম্ শব পূর্বের থাকিলে পরবতী 

শব্ষের উত্তর কোন সমাসান্ত বিধি হয় না। যথা-_ 

কুৎমিত: রাঁজ'- কিংরাজী, কুৎলিতঃ গৌঃ-কিংগে:ঃ, কুৎসিঃ সথান 

কিংসথা (9 ১2৭ 271500) | কুৎপিতঃ পন্থাঃ অস্থিন্_কিংপন্থ। (দেশ )। 

৫৮। নঞ্স্ততপুরুষাৎ-_তৎপুরুষ সমাসে নঞ্েের পরবর্তী *ব্দের উত্তর 
কোন সমাসাস্ত প্রত্যয় হয় না। থা 

ন সখ অসখা, ন রাজ! - অরাজ'১ ন গোঃস অগৌঃ। 
৫১। পুৃজার্থ স্থু ও অতি পুর্বে থাকিলে পরবর্তী শব্দের উত্তর কোন 

সমাসাস্ত প্রত্যয় হয় না যথা-_স্থ (শোভন: ) রাজ।-সুরাজা (স্থুরাজন্ শব্দ )। 

অতিশয়িতঃ রাজ -₹অতিরাভা (আতরাজন্ শব্ব)। শোভনঃ রাজ] যন্মিন্, 
সঃ-স্ুরাজা (দেশঃ) । এইরূপ--হুনথা, অতিসথা, সুগৌঃ, অতিগৌঃ:, 

স্থপস্থাঃ প্রভৃতি । 

৬০। অগড প্রভৃতি শব পরে থাকিলে পূর্বববান্তী কুুটা প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ 

শব পুংলিঙ্গ শব্ধ হয়। যথা-_ | 

কু্ধুটযাঃ অগুম্-কুকুটাওম্ হংস্তাঃ অগ্ুম্-হংসাগুম্, কুকুট্যাঃ শাবক» 

কুকুটশাবকঃ) মৃগ্যাঃ ক্ষীরমূ -মৃগক্ষীরম্, কাক্যাং শাবকঃ-কাকশাবকঃ | 

৬১। তৎপুরুষ সমাসে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে “কু” স্থানে 'কুৎ হয়। যথা-্" 

কু (কুৎসিতঃ) অশ্বঃসকদশ্বঃ১ কুৎ্শিতঃ আচার-কদাচারঃ কুৎ্সতঃ 

আকার. কদাকারঃ, কুৎ্মিতম্ অন্নম্--কদন্পম্ (644 £০০৫ )।. 
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(ক) পুরুষ শব্ধ পরে থাকিলে “কু” শব্দ স্থানে বিকল্পে 'কা” হয়। যথা-- 

কুৎমিতঃ পুরুষ: _ কাপুরুষঃ ০: কুপুরুষ। 

(খ) পথিন্ ও অক্ষি শব্দ পরে থাকিলে “কু” শব স্তানে.“কা, হয়। যথা-- 
কুৎসিতঃ প্থঃ- কাঁপথম্ (কাঁপথঃ ), কুৎসিতে অন্দিণী যস্য 'সঃ- কাক্ষঃ। 

(গ) ঈষৎ অর্থ বুঝাইলে “ক” শব্দ স্থানে “কা” হয়। যথা ঈষৎ 
জ্ মৃ- কাজলম্, ঈবত মধুরম্-- কামধুরুম্, ঈষং লবণম্- কালবণম্। 

(ঘ) ঈষণ অর্থে উষ্ণ এব পরে থাকিলে “কু” শব্দ স্থানে “কত”, 'কা, ও' 
“কব” হয়। যথাঁঁ_ঈযৎ উষ্কম্ ₹কছুষ্ণম্, কবেংষ্*ন ( ঈষদুষ্চ--0০14 ), 

প্রয়োগ ₹-(১) শ্বসন্ কছুফুঃ পুরমাবিবেশ-(ভ)। (২) মুকুমুহন্ত 

শ্বসিধুঃ কবোষ্চম-( ত)। 

চ210156 5] 

15177180816 27810 907581724 4- 

4. রাজ যুধিঠির এক বৎসরের জন্য ভ্রাতৃগণের দহিত বনবাস 

করিয়াছিলেন। 'মানরা প্রত্যহ খেলা করিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করি। রাজার 

কর্মচারিগণ যথাবিধি দুষ্ট প্রজাগণের দণ্ডবিধান করেন। সাধুগণ যাঁংজ্জীবন 

পরের হিতকর কাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্বামচন্দ্র হিংশ্রজন্ক সমাকুল 

গভীর অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন । 
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মুগ্যাঃ ক্ষীরম্, শোভনঃ রাজা, রাজঃ পন্থাঃ, বৃক্ষাণ[ং ছায়া, রীজ্ঞঃ গৌঃ, 

সর্ব। ব্াত্রিঃ, পুণ্যম্ অহঃ ত্রয়ানাং লোকানাং সমাহারঃ, পঞ্চতি গোভিঃ ক্রীতঃ 

নৃপস্য সভ'১ পলমিশ্রিতম্ অন্ুম্ 81১0 শৈল ইব উন্নত: । 

ঘন্ সমাগ 

৬২। উভয়পদার্থপ্রধানে! দ্বন্দ্ব :-_2য সমাসে সমন্তমান উভয় 

পদ্দেরই (যে কয়টি পদ থাকে প্রত্যক্টিরই ) অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাহকে 

ঘন্ঘ সমাস বলে। এই সমাসের বাক্যে প্রত্যেক পদের পর "ি+ এই 
অব্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। বথাঁ_- র 

রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ ₹ রামলক্ষণী, হরিণশ্চ শৃগালশ্চ বায়দশ্চস্ত হরিণশৃগাল- 

বায়সাঃ। 

(ক) ছন্দ সমাস ছুই প্রকার । যখা_ইতরেতর ঘন্দ ও সমাহার ছন্দ। 
৬৩। ইতরেতর দ্বন্--যে ছন্দ সমাসে প্রত্যেক পদের বচন অনুসারে 

সমন্ত পদের বচন নিণাঁতি হয় এবং শেবে যে পদটি থাকে, সেই পদের 
লিঙ্গান্ুসারে সন্ত লিঙ্গ নিণীত হয়; ত'হাকে ইতরেঙর ঘন্ বলে। যথা 

ভীমশ্চ অজ্ভুনশ্চ-_-ভীনাজ্জুনৌ ॥ রামশ্চ লক্ষণশ্চ রাম লক্পণৌ; কুকুটী চ 

ময়ুরী চল কুকুট-মযুধ্টী) বুঙ্ষশ্চ লতা চ্বৃক্ষলতে ; কন্দশ্চ মৃণঞ্চ ফল. 
কন্দমূলফলানি ; ফলঞ্চ পুষ্প ফলপুস্পে। বৃদ্ষশ্চ শাখা চ পত্রাণি চ- 

বুক্ষশ।খাপত্রাণি। 
বৈ. 13. দুই বা ছুইএর অধিক বিশেষণ পদের ঘন্দ সমাস হইতে পারে। 

যেমন--উত্তমশ্চ অধমশ্চ-উত্তমাধমমধ্যমাঃ। 
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৬৪। সমাহার ঘন্ব-_যে ছন্দ সমাসে প্রত্যেক পদের অর্থ সমষ্টিভাবে 

প্রকাশ পায়, তাহাকে সমাহার ঘন্দ বলে। এই সমাসে সমস্ত পদ বীবলিঙ্গ ও 

একবচনাস্ত হয়। যথা_হস্তোৌ চ পাদৌ চ-হপ্তপা্ম্। 

৬৫। ছন্বশ্চ প্রাণি-তৃর্য্য-সেনাঙ্গানাম্_প্রাণীর অঙ্গবাঁচক পদ, 
তুর্ধযাঙ্গ বাচক পর্দ এবং সেনাঙ্গবাচক পদের নিত্য সমাহার ছন্দ হয়। 

ষথ1-.. 

প্রাণ্যক্গবাচক--শিরশ্চ প্রীবা চ-শ্রিরোগ্রীবম্, পাঁণী চ পাদ চ. 
পাণিপাদম্, করো চ চরণৌ চ--করচরণম্, পৃষ্টথ উদরঞ্চ পৃষ্ঠৌদরম্, কর্ণে 
নাসিকা চ-বর্ণনাঁসিকম, ভ্রবৌ চ ললাটশ্চ-ভ্রলল!টম্। তুর্য্যাজবাচক 
_-ভেরী চ পটহশ্চ-ভেরীপটহ্ম্, হন্তিনশ্চ অশ্বাশ্চ হস্তাশ্বমঃ রথিকাশ্চ 

অশ্বারোহশ্চ- রথিকাখরোহম্, শরাশ্চ হুণীরাশ্চ শরতুণীরম্। 

বি. 8, তৃষ্যাঙ্গ শব্দের অর্থ বাগ্ছযন্ত্র। কিন্তু পাণিনি বলেন, এখানে তৃর্ধ্যাঙগ 
পদের অর্থ বাগ্যস্ত্রবাদক বুঝিতে হইবে ॥ দেইজন্য তিনি উদাহরণ দিয়াছেন-_ 
মার্দিঙগিকশ্চ পাণবিকশ্চ-মার্থঙ্গিকপাণবিকম্। মার্দঙ্গিক--যে মুল ( মুরজ, 

থোল, পাখোয়াজ ) বাজায় এবং পাণবিক--যষে পণব (ঢাক) বজায়। 

সংক্ষিগ্তসারের হুত্র-_“তৃর্য্যাঙ্--তৎ প্রবীণৌ”-_বাছধন্ত্রে নিপু এই উভয়েরই 
সমাহার দ্বন্দ হইবে। 

(ক) সেনাঙ্গবাচক পরের কেবল বহুবচনে সমাহার দ্বন্দ হয়ঃ অন্ত বচনে 

হয় না। যথা--রধিকাশ্চ অশ্বারোহাশ্চ-*রথিকাশ্বারোহৌ (রথারোহীী ও 
অশ্বারোহী সৈম্য )। ০ 

৬৬। যেষাঞ্চ বিরোধঃ শাশ্বাতিকঃ-_যাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে নিত্য 
বিরোধ থাকে, তাহাদের নিত্য সমাহার ছন্ব হয়। যথা-_ 

অহয়শ্চ নকুলাশ্চ _অহিনকুলম্ (সাঁপ ও নেউল), কাকাশ্চ উলুকাশ্চ .. 
কাকোলুকম্ (কাক 5ও পেচক), গাবশ্চ ব্যাত্রাশ্চ-গোব্যান্জমূ, মার্জারাশ্চ 
ষুষিকাঁশ্চ-মাররদীরমূষিকম্। 

19 
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খ. ৪. নিত্য বিরোধ বলিলে যাঁহাদের স্বাভাবিক বিরোধ তাহাদিগকে 
বুঝিতে হইবে । এইজগ্, দেবাশ্চ অন্থরাশ্চ-দেবান্ুবাঃ, কুরূস্চ পাণুবাশ্চ _ 
কুকপাগুবা:১ এস্কলে সমাহার ছন্দ হইল না; কারণ দেবতা ও অন্ুবেব, কুক ও 

পাগুবের বিবোধ নিত্য নহে, ইহা নৈমিত্তিক । প্রয়োগঃ-দেবালুবৈরমৃতমন্ু 
নিধিরমন্থে_-( ভারবি )। 

৬৭। বিশিষ্টলিলে। নদীদেশোইগ্রীমা--বিভিন্ন লির্শ নদীবাচক ও 
দেশবাচক পদের সমাহার ছন্দ হয, কিন্তু গ্রামবাচক পদেব পমাহাব ছন্দ হয় 

না। যথা--- 

নরদীবাচক_গঙ্গা চ শেণশ্চ _গঙ্গাশোণম্ র্গপুত্রশ্চ-চন্ত্রভাগা। চ 
বরহ্ষপুত্রচন্্রভাগম্। দেশবাচক-_মথুবা চ পাটলিপুত্রশ্-__মথুবাপাট লিপুত্রম্ 
কুরবশ্চ কুরুক্ষেত্রশ্চ _কুরু$ূকক্ষেত্রম্। 

লিঙ্গের গ্রভেদ না থাকিলে সমাহার দ্বন্দ্ব হয় না । যথা-_গঙ্গ| চ যমুনা চ-_ 

গঙ্গাযমুনে। বিদেহাশচ কলিঙ্গাঁশ্চ-_বিদেহ-কলিঙ্গাঃ। গা'মবাচক পদের 

সমাহার ছন্্ হয় না। যথা -জ্ঞাস্ববঞ্চ শ|লুকিনী চ-_জান্ববশালুকিনে)। 
৬৮1 ক্ষুদ্রজন্তবঃ -বহুবচনে ক্ষুদ্রবাঁচক পদেব সমাহাব ছন্দ হয়। 
যথা--দংশাশ্চ মশক্াশ্চ--দংশমশকম্ (ডাশ ও মশ1), যুকাশ্চ মক্ষি কাশ্চ--যুব- 

মক্ষিকম্ (উকুণ ও মাছি)। 
৬৯। বুক্ষবাঁচক, মুগবাচক, তৃণবাচক, ধান্তবাচক, ব্যপ্রনবাচক, গশুবাঁচক, 

পক্ষিবাঁচক পদ এবং অশ্ববড়ব, পূর্বাপর, অধবোত্বব এই সকল পদের বিকল্পে 

সমাহার ঘন্দ হয়। যথা 
বৃক্ষবাচক _প্রক্ষাশ্চ স্তগ্রোধাশ্চ-প্রক্ষগ্রোধম্ ০: প্ক্ষগ্তগ্রোধাঃ পোকুড় গ'ছ 

ও বট গাছ )। মুগবাচক-_রুরবশ্চ পৃষতাশ্চ -কুরুপৃষত্তম্ ০: রকরুপ্যতাঃ (ক )। 

৬৯। বিভাষ। বুক্ষ-মৃগ-তৃণ-ধান্ত-ব্যঞন-পণু-শকুদ্কবড়বাপূর্ববাপরাধরোত্ব- 

বাধামম _( পা )। 
(ক) রুকু (মুগবিশেষ ), পৃযত (মুগ বিশেষ ) অর্থাৎ ছুইটি মগ। 
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তৃণবাচক--কুশাশ্চ কাশাশ্চ _কুশকাশম্ ০: কুশকাশাঃ (কুশ ও কেশে)। 

ধান্ঠবাচক--ব্রীহয়শ্চ যবা1শচ--ত্রী হিষ“ম্ ০৫ ব্রীহিযবাঃ ( আগ ধান্ত ও যব ধান্য) 
ব্যঞ্তনবাচক--দধি চ স্বৃতং চ-দধিত্বতম্ ০: দধিঘ্বতে। পশুবাচক-_গাব্শ 

মহিষ'শ্চ-গোমহ্ষিম্ ০: গোমহিষঃ। পক্ষিবাচক--হুংসাঁশ্চ সারসাশ্চস্ 

হংসসারসম্ ০: হংসসারসাঃ। অশ্ব.শ্চ বড়বাশ্চ_অশ্ববড়বম্ 0: অশ্ববড়বাঁঃ| 
(ঘোটক ও ঘোটকী)। পূর্ববর্চ অপকঞ্চ -পূর্বাপরম ০: পূর্র্বাপরে । অধরঞ্চ 

উত্তর _ অধরোত্বরম্ ০ অধরোত্তরে (নিষ্নভাগ ও উপরিভাগ )। 

৭০। বিপ্রতিষিদ্ধিং চানধিকরণবাচী-_পরম্পর বিরুদ্ধ অদ্রব্য বাচক 
(দ্রব্য ন। বুঝাইলে বিপরীত অর্থবাচক) পদের বিকল্প সমাহার ঘন্ৰ হয়। 

যখা-- 

শীতঞ্ উষ্ণ শীতোকষ্ণঘ ০: শীতোষ্চ, জন্ম চ মরণঞ্চ -জন্মমরণম ০: 

জম্মমরণে, সুথঞ্চ ছুংথঞ্চ- স্বখছুঃখম্ ০: স্বখছুঃখে | দ্রব্যবাচক হইলে সমাহার 

হয় না। যথ!-_শীতোষে (সলিলে)। 

৭১। শুদ্রাণাম্ অনিরবসিতান্__শু্রবাচক পদের নিত্য সমাহার ছন্দ 
হয়। যথা 

নিরবসিত-সমাজ বহিষ্কৃত ন নিরণসিতঃ (যে সমাজ বহিষ্কৃত বা অন্পৃষ্ঠ 
নয়)। যথা--গোঁপাশ্চ নাপিতাশ্চ লগো।প-নাপিতম্, কর্মকারশ্চ কুস্তকারশ্চ » 

কর্মকার-কুস্তকারম্। এইরূপ-_তাহ্বলিক-তস্তবায়ম। নিরবসিত শূত্রের 
সম'হার ছন্দ হয় না| যথা--চগ্ালসা মুতপাশ্চ -চগুাল-মৃতপাঃ (চগডাল ও 

শবরক্ষক ) (ক)। 

৭২। গ্রবাশ্ব প্রভৃতীনি চ-_-গবাশ্ব প্রভৃতি পদের নিত্য সমাহার ছন্্ 
হয়। যথ।-_- রর হা 

(ক) “্বৈভূক্তে পান্রং সংস্কারেণাপি ন শুধ্যতি তে নিরবসিতাঃ*। “ন 
ভক্তি বিন! পাত্রং সংস্কারেণ ন শুধ্যতি”--(সংক্ষিপ্তনার)। সংস্কীরেণ বিন. 

পুনখটনেন বিন! ন শুধ্যতি-( গোয়ীচন্ত্র )। 
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গাবশ্চ অশ্বাশ্চ-গবাশ্বম। এইরূপ 'কুজবামনম্ (কুঁজো ও বেঁটে), 

পুত্রপৌত্রম্ শ্ব-চাগ্ডালম্ ( কুকুর ও চাগ্ডাল ), উষ্ধরম্ ( উদ্ ও গর্দভ ), উদ্টশশম্ 

মুজপুরীষমূ, মাংস-শোণিত্ম্। দাসীদাসম্, স্ত্রীকুমারম্। 

দ্বন্ঘ সমাসে পুর্ব্বনিপাঁত ও পরনিপাত 

৭৩। অল্লাচ, ভরম্-- ছন্দ সমাসে অপেঙ্গারুত অক্সস্বরবিশি্ট পদ পূর্বের 

বসে। যথথাব_কাঁবশ্চ কোকিদশ্চ_ কাককোকিলো ; এইরূপ-_ভ্রাতৃভ গিষ্টো, 
তাল-তমালৌ (তাল ও তমাল গাছ ) অগ্মধুরৌ, গোমহিষৌ, গজতুরঙ্গৌ। 

৭৪। অজা্তদত্তম__(অচ1আদি+ অৎ+তস্তম)--ঘন্দ সমাসে উভয় 

পদের সমান স্বর হইলে স্বরাদি অকারাস্ত পদ পূর্ব্বে বসে। যথা--অশ্বশ্ গজশ্চ 

লঅশ্বগঞজৌ। অগ্রতিক্ৌ, ঈশভবোৌ, ইন্দ্রবহী, উদ্ধনিয়ে, অনলপবনৌ, 
'অচলসমুদ্দ্রৌ। 

৭৫। ইদুদন্তপ্চ(ইৎ+উৎ+অন্তঃ+)__ছন্দ সমাসে উভয় পদের সমান 
স্বর হইলে ইকারাস্ত ও উকারাস্ত পদ পূর্বের বসে। যথা-_ 

কবিশ্চ নটশ্চ--কবিনটোৌ। এইক্ধপ, বিধুন্ধরৌ, হরিহকৌ, রবিবুধো, 

পটুশুকে, মৃদদৃড়ৌ। 
৭৬। জঘক্ষরংপুর্বর্বম-_ঘন্দ সমাসে উভয় পদে সমান স্বর হইলে লঘুবর্ণ 

বিশিষ্ট পদ পূর্বের বসে। যথা-_নলশ্চ নীলশ্চ - নলনীলৌ৷ (নল ও নীল নামক 
বানরদয় ); কুশাশ্চ ঝাশাশ্চ-্কুশকাশষ্ ০: কুশকাশাঃ। 

৭৭। জ্রাতুর্জ্যায়সঃ-_ছুন্দ 'সমাসে জোট ভ্রাতৃ-বাচক পদ পূর্ব বসে। 
বখা-_ুধিটটিরস্চ অর্জুনস্চ » যুধিষিরার্জুনৌ॥ এইকূপ-_রামলক্মণৌ, ধৃতরাষ্টরপা্ড, 
বলদেবকৃষো। 

৭৮। বর্ণানামানুপুর্বের্যণ--ঘন্ঘ সমাসে শ্রেষ্ঠবর্ণবাচক পদ পূর্বে 

বসে। যথা-_ত্রাঙ্গণশ্চ ক্ষত্রিয়শ্চ বৈশ্বশ্চ শৃ্রশ্চ- ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্তশুডাঃ ( ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র )। 
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৭৯। অভ্যহিতঞ্চ_ছন্ঘ সমাসে অধিক সম্মানার্থ পদ পূর্বে বসে। 
যথা-_ 

তাপসশ্চ পর্বতশচ- তাপসপার্বতো; মাতা চ পিতা চ.্মাতাঁপিতরৌ ।* 
৮০। ছন্ব সমাসে সমানাক্ষর খত্ুবাচক ও নক্ষত্রবাচক পদ আশ্পূর্ববয 

অনুসারে পূর্বে বসে । যথা__হেমস্তশিশিরৌ, অশ্বিনী ভরণৌ। 
৮১। ধর্াদিঘখনিয়মঃ_( ধর্মাদিযু+ অনিয়মঃ )--ছন্দব সমাসে ধর্ধ 

প্রভৃতি কতকগুলি পদের কোন্ পদ পূর্ব্বে বমিবে, তাহার কোন নিয়ম 
নাই। যথা__ 

ধর্মশ্চ অর্থশ্চ -ধর্্মাধো, অর্থধন্মো; এইক্সপ-_কামার্থে। অর্থকাষৌ ; 
শব্দার্থো, অর্থশব্দৌ ; বরবধেবী, বধূবরৌ; গুণবৃদ্ধী, বৃদ্ধিগ্ুণৌ; আত্ান্তো, 

অস্তাদী; অর্বচন্ত্রো, চন্দ্রার্কে) ইন্তরাপ্মী, অগ্নীন্দ্রৌ, অগ্রিসমীরণৌ, সমীরণাগ্ী ) 
আকাশবায়ু, বাঁয়' কাশ, বৃদ্ধিক্ষয়ৌ, ক্ষয়বৃদ্ধী ) লঘুদীর্ঘে, দীর্ঘলঘূ) মধুসপিষী, 
সপিমধুনী (দ্বত ও মধু )। 

৮২। সমাহার ঘন্দ সমাঁসে চবর্গাস্ত, দ-কারান্ত, যকারাস্ত ও হকারাস্ত 

পদের উত্বরে 'অ+ (টচ.) হয়। যথা-_ 
বাক্ চ ত্বক চ-্বাকৃত্বচম্ (বাক্য ও চর্ম )। এইরূপ, কাষ্ঠদৃশদম্, শ্রীব্বজমূ, 

সম্পদ্-বিপদম্, বাঁকৃতিষম্, ছত্রং চ উপানৎ্ চ-ছত্রোপানহম্ (ছাতা ও জুত1)। 

সমাহার না হইলে “অ+ হয় না । যথা-_ 

প্রাবৃটু চ শরৎ চ- প্রবৃটূশরদৌ ( বর্ষাকাল ও শরৎকাল )। **% 
সপ 

*"পিতুর্মাতা সহত্রেণ গৌরবেণাতিরিচ্যতে” 

গগর্ভধারণপোষ।ভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী” 
৮*। খতুনক্ষত্রাণাং সমানাক্ষরা মান্তপূর্ববেণ_-(প1)। 

&% গোয়ীচন্ত্র বলেন-প্খহ” পদে “মাস” ও গ্রাহথ; তিনি উদাহরণ 
দ্িয়াছেন-_পৌধশ্চ মাঘশ্চ _ পৌষ মাঘৌ। 
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৮৩ | পূর্ব্বপদ ও উত্তরপদ উভয়ের মধ্যে বিদ্যাসম্বন্ধ ও গোত্রসন্থন্ধ 

থাকিলে এবং হুম্ব খকারাস্ত ও পুত্রশব পরবর্তী হইলে পূর্ববপদের অন্তস্থিত “খ' 
স্থানে 'আ”' হয়। যথা-- 

বিদ্াসম্বন্ধে_ হোত। চ পোতা চ.হোতাপোতাবৌ (হোতৃ-যজ্ঞদেবতার 
আহ্বান ) ও (পোতৃ-_সোমরলস শোধন কর্ত। পুরোহিত )। গোত্রসন্থন্ধে * মাতা 

চ পিতা চম্মমাতা-পিতবৌ। পুত্রশ পরে--মাত। চ পুত্রশ্-মাতাপুত্রো, 

পিতা চ পুতরশ--পিতাপুতৌ | গোত্রনশ্বন্ধ না হইলে খ' স্থানে 'আ” হয় ন।। 

যথা__জামাতা চ পুত্রশ্চ জামাতৃপুণৌ, দাতা চ ছ্োক্তা চ--দাতৃভোক্তাণে। 
৮৪। দেবতাবাচক পদের ঘন্্ব মাস হইলে পূর্বপদের অন্ত্যবর্ণ স্থানে 

«“আ।, হয়। যথা 

ইন্্রশচ সোমশ্চ_ইন্দ্রাসোমৌ (ইন্ত্র ও চন্দ্র); অুধ্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ -- 

ুর্ঘযাচন্দ্রমসৌ + মিত্রশ্চ রুণশ্চ-_মিত্রীবকণৌ (সুর্য ও বরুণ) প্রয়োগ £_- 
ইতঃম্ম মিভাঁবরণৌ কিমেবোৌ-(ভটি)। ইন্দ্রশচ বরুণ _ইন্দ্রাবরুণৌ ; 
অন্িশ্চ বিষুশ্চ.্, অগ্রাবিষুও ; আগ্মণ্চ মরুশচ--অগ্রামক্কতৌ (অগ্নি ও বাধু]। 

কিন্ত বাধু শব্দেব প্রয়োগে *আ' হয় ন|!। ষথ।-_মগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ - অগ্রিবাধুঃ 
বায়মী। 

৮৫।|। সোম ও বরুণ শব্ধ পরে থাঁকিলে অগ্নি শব্দেব হস্ব ইন্থানে দীর্ঘ ঈ 

হয়। যথা-_-অগ্নিশ্চ সোমশ্চ - অগ্নীসোমৌ, অগ্নিশ্চ বকণশ্চস অগ্নীবরূণৌ। 

অপর কয্সেকটি উদাহরণ 

স্ত্রী চ পুমাংশ্চ-স্ত্রীদুংসৌ ; নক্তঞ্চ দিবা চ-_নক্রন্দিবম্ (রাত ও দিন) 
'অহশ্চ দিব। চ--অহর্দিবম্ (অহরহঃ )$ রাছে। চ দ্বিব! চ---রাত্রিন্দিবম্) অহনি 
চ দিব] চ.্০অহর্দিবম্ ) অহশ্চ রাত্তিশ্চ__অহোরাত্রঃ ? খক্ চ যুশ্চ-_খগযজুষম্ঃ 

(খখেদ ও যভূর্বেদ ), অক্ষিণী চ ক্রবৌ চ-মক্ষিজনম্) জায়। চ পতিশ্চ-_ 
জায়াপতী ০: দষ্পতী ০: জম্পতী (পতি ও পত্ধী)। বাক্ চ মনশ্চ--বাঙমানস 
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(বাক্য ও মন)$ ধেমুশ্চ অনড্াংশ্চ _ ধেনডুহো ( গাভী ও বুষ) ; খাক্ চসাম 

চ--খক্সামে (খধগ্েদ ও সামবেদ ), গ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ_গ্যাবাঁড়ৃমী, ঘ্বোশ্চ ক্ষম। চ-_ 
গ্যাবাক্ষমে (স্বর্গ ও পৃথিবী ), দৌশ্চ পৃথিবী চ--গ্যাবাঁপৃথিবেযী ০: দিবপৃথিব্যো 
(পৃথিবী ওব্বর্গ); কুণস্চ লবশচ-কুরীলবৌ (রামচন্দ্রের পুত্রন্থয় )$ অহশ্চ 
নিশ। চ₹অহনিশম্ (দিবারাত্র ); মাতা চ পিতা চ-মাতাপিতরৌ, দারা 
গাবশ্চ-্দারগবম্, বন্থা। চ প্রজাপতিশ্চ ₹ব্রন্ধ-গ্রজাপতী। 

একশেষ 

৮৬। সবূপাণাম্ একশেষ একবিভক্ক --এক-বিভক্তযন্ত হইতে 

সমানাকার ( সমানরূপ) দুই বা বহপদের একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে, 

ছুইপদের একশেষ হইলে অবশিষ্ট পদ দ্বিবচন।স্ত এবং বহুপদের একশেষ হইলে 

অবশিষ্ট পদ খহুবচনান্ত হয়। যথা-মানবশ্চ মানবশ্চ-মানবৌ ) দেবস্চ 

দেবশ্চ-দেব!ঃ ; তরুণ্চ তরুশ্চ ₹তরবঃ$ নদী চনদী ৯ নদী চ-নস্তঃ, ফলঞ। 

ফলঞ্ ফলঞ্চ -ফলানি । 

বব. 3. বৈয়াকরণের। একশেষকে সমাসের মধ্যে গণ্য করেন না। 

তীহাদের মতে «“একশেষ” একটি “বৃদ্ত”। একশেষ সমাস হইলে ইহার 

সমাসান্ত প্রতায় হইত। যেমন__পন্থাশ্চ গন্থাশ্চ পন্থাশ্চ- পন্থানঃ, না৷ হইয়া 

“গথে! ডঃ সমাসে”-এই হুত্র অনুসারে পথ: হইত, এবং করশ্চ করশ্চ 

করশ্চ-করাঃঃ না হইয়| “ক:ম্” হইত। কারণ, প্রাণীর অঙ্গবাচক শবের 

সমাহারছন্ৰ হইয়! ব্লীবলিঙ্গের একবচন হয়। 

৮৭। পুমান্ ক্রিয়া_সমানাকার ভ্ত্রী-বাঁচক ও পুকুষবাচক পদের 
একশেষ হইলে পুরুষবাচক পদ অবশিষ্ট থাকে? স্ত্রী-বাচক পদের লোপ হয়। 
যথ'--ব্রাহ্ষণশ্চ ব্রাঙ্ষণী চ হত্রাহ্গণো, কুকুটশ্চ কুক্ধুটী চ-কুকুচৌ, হংসশ্চ হংসী 
'চ-্হংসৌ, অশ্ব। চ অশ্বশ্চমঙ্ৌ। যুবতী চ যুব! চস্ষুবানৌ, ভগবান চ : 
শগবতী চ-ভগবস্তো। 

প্রয়োগ?_-কথং ভগবস্তো অরুন্ধতী বশিঠো ।--(উ)। 
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সমানাকার না হইলে একশেষ হয় না। .বথা--হুংসশ্চ সার চ-হংস- 
সারশ্ে!? লতা চ বৃক্ষশচ্লতাবৃক্ষৌ। 

৮৮। ব্যক্তিবিশেষের সংজ্ঞাবাচক পদের একশেষ হয় না। যথা-_ 
ইন্্রশ্চ ইন্দ্রাণী চ -»ইন্ত্রেন্্রাণেটী ; ভবশ্চ ভবানী চ-ভব-ভবান্তো। 
৮৯। ভ্রান্তৃপুত্রো স্বক্-দুহিতৃভ্যাম্-_শ্বস্থ শৰের সহিত ভ্রাতু শব্দের 

এবং ছুহিতু শব্দের সহিত পুত্র শবের একশেষ হইলে যথাক্রমে ত্রাতৃ ও পুত্র 
শব্ব অবশিষ্ট থাকে । বথা-ভ্রান্া চ শ্বসা চ- ভ্রাতরো ? পুত্রশ্চ দুহিতা চ-" 
পুত্রৌ। 

৯০। পিতা -মাত্রা-_মাতৃশব্দের সহিত পিতৃশবের একশেষ হইলে বি কল্পে, 
পিতৃশব অবশিষ্ট থাকে । যথা--মাত চ পিত1 চ-পিতরী, মাতাপিতরৌ । 

প্রয়োগঃ--জগত্ঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ--(দ্বঘু )। 
৯১। শ্বশুর; শবশ্রা--শ্বশ্র শব্দের সহিত শ্বশুর শব্দের সমাস হইলে শ্বশুর: 

শব বিকল্পে অবশিষ্ট থাকে । যথা-_শ্বত্রশ্চ শ্বুরশ্চ - শ্বশুরৌ, শ্বশ্-শ্বশুরৌ। 
৯২। ক্লীবলিঙ্গের সহিত পুংলিঙ্গের ও স্ত্রীলিঙ্গের একশেষ হইলে 

ক্লীবলিল পদ অবশিষ্ট থাকে এবং বিকল্পে একবচনাস্ত হয়। যথা শুরুশ্চ শুক 

চ শুরু _ শুরানি ০: শুরুম্। 

৯৩। ত্যদাদীনি সর্ব্রেনিত্যম্-_ত্যদাদির সহিত অপর পদের 

, একশেষ হইলে ত্যদাদ্দি অবশিষ্ট থাকে । যথা চ বিপ্রশ্চ₹তৌ। যশ্চ, 

বিপ্রশ্চ-ফযৌ। 
যয ৪.4) ত্যদাদিযু মধ্যে পরং শিষ্ততে-_( গোয়ীচন্ত্র )--ত্যদাদির 

গণপাঠে যে শব্দটি পরে থাকিবে, একশেষ স্থলে সেই শব্টি অবশিষ্ট থাকিবে । 

গণপাঠ এইরূপ --তাদ্, তদ্। ইদম্, অদস্। এতদ্, এক, দ্িঃ যুক্সাদ্ ভবৎ+ কিম্-_ 

( মুগ্ধবোধ )। | 

উদ্বাহরণ 2__-স চ যশ্চ শর যৌ, স চ কিশ্চ- কৌ, অহং চ ত্বং চ-আবাম্» 
সচত্বংচ অহং চ-বয়ম্। 
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(8) একশেষ নিপন্ন পদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে শব্শক্তির আশ্রিত। 
যেমন __ 

হংমৌ+ বলিলে দুইটি হংস ও একটি হুংসী বুঝাইতে পারে। অতএব» 

হংস ও হংপী এইরূপ বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে সহস| নিব্বিচারে “হংসৌ, 
এরূপ লিখিবে ন1; পূর্বব পূর্বব বাক্য ( ০০:9%0) যদি সেইরণ অর্থের স্হায়ত। 

করে তবেই সে স্থানে 'হংদী লিখিবে, নতুবা হংসশ্চ হংসী চ---এইকপ 
লিখিবে। 

_বনথাব্রীহি সমাস 

৯৪। তগ্যপদার্থপ্রধানে বছুত্রীহিঃ_ষে সমাসে অন্য পদের অর্থ 
প্রধান হয়, অর্থাৎ যে কয় পদে সমাস করা হয়, তাহাদের অর্থ ন। বুঝাইয়া৷ অন্য 

বন্ধ বা ব্যক্তিকে বুঝায় তাহাকে বন্ব্রীহি সমাস বলে। এই সমাসে সমাস- 

নিপ্পন্ন পদ সকল বিশেষণ হয়। যথা 

আরুঢ় বানরঃ যম্ সঃ-আরঢুবানরঃ (বুক্ষঃ); দত্তং ধনং যেন সঃন্, 

দততধন: (রাজ্য); দত। ভূমিঃ যস্মৈ সঃলদত্তভূমিঃ (বিপ্রঃ)) পতিতা 

পত্রাণি যম্মাৎ সঃ- পতিতপত্রঃ (বৃক্ষ: )) গীতম্ অন্বরং যস্ত »ঃ. পীতীস্বরঃ 

( বিষুঃ); নির্মলং জলং ঘন্মিন্ তৎ-নির্মলজলম্ (সঃ)) দীর্ঘে বাহু যন্ত 

সঃ-_দীর্ঘবাহুঃ ( পুরুষঃ ), দশ আননান যন্য সঃ-দশাননঃ (রাবণঃ), প্রফুল্লানি, . 

কমলানি যন্মিন্ তৎ *গ্রফুল্লকমলম্ (সরঃ)) ত্রীণি লোচনানি মস্ত স£- 

ভ্রিলোচনঃ (শিবঃ)। 

অব. ৪. +নন্তান্ত সমাস হইতে বহুত্রীহির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুইটি লক্ষণীয়। 

(১) বহুত্রী হির অন্ত পদার্থ প্রধান, (২) অন্ত সকল সমাস গ্রথমান্ত উত্তর পদের 

সহিত হয়! থাকে কিন্তু বহুত্রীহি সমাসে উত্তর পদ প্রথমান্ত না হইয়। অন্য 

যেকোন বিভক্তযন্ত হইতে পারে। 

৯৪ | শেষে। বহুত্রীহিঃ। অনেকম্ অন্য পদার্থে (প1) 
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সমাসাস্তবাধি 

৯৫। বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে পূর্ববপদ স্থিত উক্তপুংস্ক 
€ যে সকল পদস্ত্রীলিঙগ ও পুংলিঙ্গ উভয়ই হয়, তাহাদিগকে ভাধিতপুংস্ক ব| 

উত্তপুংস্ক বলে) ঈকারাস্ত ও নাঁকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদের পুংব্ভাব হয়, অর্থাং 
পুংলিঙ হয়। যথা 

স্থিরা বুদ্ধিরবস্ত সঃ-স্থিরবুদ্ধিঃ, মহতী মতি যন্য সঃ--মহাঁমতিঃ, সুন্দরী 
ভাধ্য। যস্য সঃ-স্থন্নরভার্ধাঃ দৃঢ়া ভক্তিঃ, যস্য সং-্দৃঢ়ভক্তিঃ, গুণব্তী ভার্ধ্য। 

যস্ত সঃ. গুণবদ্ভার্ষ্যঃ, শীত। গৌঃ (কিরন: ) বস্তা স:- শীতগুঃ (চন্দ্র: )। 

(ক) প্রিয়া, মনোজ্ঞ, কল্যাণী, স্ুভগা, ছুূর্ভগা, সচিবা, কান্ত!) ক্ষান্ত) 

সম, চপলা, বাঁসন! প্রভৃতি কতিপয় শব পরে থাকিলে পূর্ধপদ পুংলিঙ্গ হয় 

না। যথ।--কল্যাণী প্রিয়া যস্য সঃ কল্যানীপ্রিয়ঃ ইত্যাদি | 

(খ) সংজ্ঞবাচক, পুরণবাঁচক, ভাঁতিবাঁচক ও শ্থাঙ্গবাচক, উ-প্রত্যাপান্ত 
স্ত্রীলিঙ্গ শব্ঘ এবং যে সকল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অন্ত্যবর্ণে তদ্ধিতের কিংবা অক 

প্রত্যয়ের ক থ'কে, সেই সকল পদ, বহুবীহি সমাসে পূর্বপদ্ হইলে পুংলিজ 

হয় না। যথা 

সংজ্ঞাবাচক--গঙ্গ| ভাধ্য। যন্ত সঃ-্গঙ্গাভার্য্যঃ। পুরণবাচক দ্বিতীয়! 

ভাধ্যা। যন্ত সঃন্দ্বিতীয়-ভার্ধাঃ । জাতিবাঁচক- ত্রাঙ্ষণী ভার্যা যন্ত স- 

্রাহ্মণীভার্ধ্যঃ ॥ স্থাঙ্গবাচক-__সুকেণী ভারা বন্য সঃ স্থৃকেশীভাধ্যঃ | উকাবাস্ত 

_--বামোরভার্্যঃ | অক-প্রত্যয়-পাচিক। ভাধ্য। যন্ত সঃ__পাচিকাভাধ:2। 

৯৬। তুপ্যাধিকরণ বুঝাইলে বন্ত্রীহি ও কর্মধারয় সমাসে পূর্ববপদস্থিত 

“মহৎ, শব স্থানে “মহ? আদেশ হয়। যথা-- 

মহান্তোৌ বাহ্ যস্ত সঃ-মহাবাহঃ, মহতী মতির্ধস্ত সঃ_ মহামতি; | 

তুল্যাধিকরণত্ব না থাকিলে মহৎ শব্দ স্থানে “মহা আদেশ হগনা। যাস 

- অহতঃ বাছ ইব বাহ বন্ত সঃ»মহ্দ্বাছকঃ | মহতঃ বাঁছ-মহদ্বাহ। 
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৯৭। তেন সহেতি তুল্যযোগে, সহঃ সে1 বিভীষা-_তুল্যযোগ 

-বুঝাইলে তৃতীয়ান্ত শব্ষের সহিত সহ শব্দের বহুব্রীহি সমাস হয় এবং সহ 

শব্দস্থানে বিকল “দন আদেশ হয়। যথ'-- 

পুত্রেণ সহ বর্তঘানঃ _সপুত্রঃ ০: সহপুতঃ অনুজেন সহ বর্তমানঃ _সাহ্জঃ, 

0: সহানুজঃ, বান্ধবেন সহ ধর্তম'ন:-সবান্ধ'ঃ। আশীর্বাদ বুঝাইলে “সহ 

শন্দহানে “8 আদেশ হয় না। যথ।-_ন্বস্তি রাজ্ে সহপুত্রায় সহাম[ত্যায়। 

৯৮। নদ্যুতশ্চ (ন্দী+ খত:+চ)-বন্ুত্রীহি সমীসে খকারাত্ত এবং 

স্রীলিঙ্গ ঈকারান্ত ও উকারান্ত (নদীপংজ্ঞক) পদের উত্তর “ক+ ( ক্যপ,) 

হয়। যথা-- 

বৃদ্ধ; শি যস্থ সঃ বুন্ধপি £কঃ, মৃতা। পত্রী যস্য সঃ মৃতপত্বীকঃ) মৃতঃ 

ভর্তা যন্তাঃ স1লমৃত-ভর্ভকা, শুল] তনুর্যস্ত সঃক্কুলতমৃকঃ, প্রোফিতঃ ভর্তা 

যশ্তাঃ সা. প্রোষিতভর্তুক1 (নারী )। 

৯৯। ইনঃ স্টিয়াম্-_বহরীহি সমাসে ইন্ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 

“ক' (ক্যপ)হয়। যথা 

বহবং বাগনঃ যন্তাং সভায়াং সা বহুবাগ্মিকী সভা (যে সভায় অনেক 

বাকৃপটু লোক থাকেন )। বহবঃ ধনিনঃ যস্তাং সাসবহধনিক। (নগরী )। 

১০০। উঃ প্রভৃতিভ্যঃ ক্যপ__বহুত্রীহি সমাসে উ€স্ প্রভৃতি কতক- 

গুলি শব্দের উত্তর ক্যপ্ (ক) হয়। যথা 

(উর: প্রভৃতি-উরস্, পুদস্ উপানহ? পয়স্ঃ দি, মধু। শালি, *্পিস্। 

অনডুহ। নৌ, নিয়্ ও নঞ, পূর্বক অর্থ)। 

বাঢ়ম উরঃ যস্য সঃ বু[টোরস্ক: (যাহার বক্গঃহল বিশাল )) ভাষিতঃ পুমান্ 

যেন স:-ভাবিত-পুংস্কঃ, উপানদ্ভ্যাং সহ বর্তমান: সোপনতকঃ, প্রিয়ং দ্ধি 

বন্য সঃ» প্রিয়দধিকঃ ; নিঃ ( নাস্তি ) অর্থঃ যন্মিন্ তৎ. নিরর্থকম্। (বাক্যম্)। 

এ বি্কতে অথ; হন্মিন তৎ০ অনর্থকম্ ( বচদম্)। 
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১০১। শেষাদ বিভাষ।--এতন্তির (ষে'যে স্থলে অপর কোন সমাসাস্ত 
হইবার সম্ভাবন! নাঁই, সেই সেই স্থলে ) বহুত্রীহি সমাসে বিকল্পে ক্যপ, (ক) 
হয়। যথা-_ 

লব্ধং যশঃ যেন সঃ-লব্ধবশাঃ ০0: লব্ধধশস্কঃ | সমানং বঃঃ যস্য সঃ-- 

সমানবয়সাঃ 01: সমানবয়স্কঃ | 

(ক) ঈয়স্থ গ্রত্য়ান্ত শব্দের উত্তর ক্যপ (ক) হয় না। যথা__বহবঃ 
প্রেয়াংসঃ যন্য সঃ__বছ-প্রয়ান্, স্ত্রীলিঙ্গে__বহৃপ্রেয়সী | 

(খ) প্রশংসা বুঝাইলে ভ্রাতৃ শব্দের উত্তর ক্যপ (ক) হয় না। যথা__ 

পণ্ডিতঃ ভ্রাত| যন্য সঃ- পণ্ডিত ভ্রাতা, শোভন: ভ্রাত। যস্থ সঃ__স্ুত্রাতা। 

প্রশংস1 না বুঝাইলে “ক' হয়। যথা_মূর্থঃ ভ্রাতা যস্য সঃ সুর্খভাতৃকঃ ৷ 

(গ) স্বাঙগ বুঝাইলে নাড়ী ও তত্ত্রী শবের উত্তর “ক' হয় না। যথা 
বহুনাড়ি (কায়ঃ), বনুতন্ত্রীঃ (গ্রীবা)। স্বাঙ্গ না বুঝাইলে-_বহুনাড়ীকঃ 

€ দ্রিবসঃ; নাড়ী--ঘণ্ট। প্রভৃতির স্যার পরিমাণ বাচক সমগ্র), বহুত্ত্ত্রীক? 

(বীণ| )। 

১০২। গন্ধন্তে হুৎপুতি-স্-ন্ুরভিভ্যঃ-বহুতীহি দম সে উৎ, পুতি, 

স্থও স্ুরতি এই চারিটি শব্দের উত্তর “ই* হয়। যথ|__ 
উদ্গতঃ গন্ধঃ যন্ত সঃ--উদ্গন্থিঃ পৃতিং গন্ধঃ যস্তয সঃ--পৃত্তিগন্ধিঃ 

( ছু্গন্ধযুক্ত ), হু ( শোভনঃ ) গন্ধঃ যশ্ত সঃ-_স্গন্ধিঃ, জ্বরভিঃ গন্ধঃ যস্ত সঃ, 

স্থরভিগন্ধিঃ | | 

দ্রব্যাস্তরে গন্ধ সখন্ধ থাকিলে ই হয়ন।। যেমন_-সু ( শোভন$) গন্ধঃ যন্থয 

সং-ন্থুগন্ধঃ (বাসু)। বাধুর কোন গন্ধ নাই, পুম্পাদির, সম্পর্কে বামু, 

সুগন্ধ হয়। 

প্রয়োগ £-_আছ্ায়িবান্ গন্ধবহঃ স্থগন্ধ:--( ভট্টিঃ) 

১০৩। অল্লাখ্যায়াম্--অল্পসংযোগ বুঝাইলে গন্ধ শব্দের উত্তর “ই” হয় ॥ 
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যথা-দ্বতস্ত গন্ধঃ ( অল্লতং) যশ্মিন্ তৎ--ঘ্বৃতগন্ধি (ভোজনম্)। এইকপ-_ 

দধিগন্ধি, হুপগন্ধি | 

১০৪। উপমানাচ্চ__উপমানবাঁচক পদের পরবর্থী গন্ধ শব্দের উত্তর 
ই হয়। বথা--পদ্মস্য ইব গন্ধঃ যন্য সঃ (০: পদ্মগন্ধ ইব গন্ধঃ যস্ত স্ঃ)-- 
পদ্মগন্ধিঃ | 

বৈ. 13. মুগ্ধবোধের মতে গদ্মগন্ধিঃ--0£ পন্পগন্ধঃ (বিকল্পে ই)। 

১০৫। নিত্যমসিচ. প্রজামেধয়োঃ-_বহুত্রীহি সমাসে নও ছুষু ও 
স্থ ইহাদের পরবর্ প্রজা! ও মেধা শব্দের উত্তরে অস্ (অসিচ.) হয়। যথা-_- 

নান্তি গ্রজা যস্য সং_ অপ্রজাঃ (অপ্রজস্ শব )। এইরূপ £_ সু (শোভনা) 

গ্রজা যন্ত সঃ. স্থপ্রজাঃ, দুঃ ( ছুর্গতী।) প্রজা যন্তয সঃ--ছুশ্রাজাঃ, নাত্তি মেধা 

যন্য সঃ. অমেধাঃ (অমেধস শব )। এইরূপ, ছুর্েধাঃ, সুমেধাঃ | 

(ক) মন্দ ও অল্প শব্দের পরবন্ভা মেধা শব্দের উত্তর অস্হয়। যথা-_ 
মন্দা মেধা যম্য সঃ-মনমেধাঃ ; অল্প! মেধা যশ্য স:- অল্পমেধাঃ | 

১০৬। বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদস্থিত ধন্ুস্ শব্দ 'ধন্বন্ঃ হয়) যথা-- 
চক্রম্ ইব ধন্থঃ যস্য সঃ-চক্রধদ্ব। ('চক্রধন্বন্ঃ শব্দের ১মা ১ব5ন )7 ভ্ং 

ধনুঃ যদ্য সঃ. ভগ্রধঘ্ব', অধিজ্যং ধনু: যস্য স:- অধিজ্যধন্ব! | 

প্রয়োগ £_-অধিজ্যধন্বা বিচচার দাবম্--( রঘু )। 

(ক) কাহারও নাম বুঝাইলে ধন্ুস, শব্দ স্থানে বিকল্পে “ধন্বন্, হয়। যথা -- 

পুষ্পং ধনুর্যদ্য স:-_পুষ্পধধ্থ। ০৫ পুষ্পধন্ঃ ( কন্দর্প ১ গাণ্তীবং ধন: যন্ত সঃ 

'গাতীবধন্থ! ০£ গাণ্ভীবধচুঃ (অজ্জুন ); শাঙ্গং ধছুঃ যস্য সঃ--শাঙ্গ ধম্ব| 0: 

শাঙগ ধন; ( বিধু)। 

প্রম্নোগ £--শতমথমুপতন্তে প্রাঞ্থলিঃ পুষ্পধন্বা--( কু )। 

১০৭। ধর্ন্মাদদনিচ. কেবলা-_বহুত্রীছি সগাসে একটিমাত্র পদের 

পরস্থিত ধর্ম শব্ষের উত্তর অন্(অনিচ)হয়। যথা . 
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শোভলঃ ধর্মঃ যস্য সঃ _নুধন্ম। (অুধর্শন্ শব্দ )1 বিদিতঃ ধর্ঃ যেন সঃ 

বিদ্িতধর্ম! ॥ পূর্বরপদে একাধিক পদ্দ থাকিলে “এন্' হুয় না। যখী-- 

পরমন্থধর্ম; | 

১০৮। ছুম্সমোঃ কাগ-মনসো$- বহুত্রীহি সমানে কাম ও মনস্ শব্দ 
গবে থাকিলে 'তুম্ঃ প্রত্যয়ে এবং সম্ এই অবায়েব মকাব্ব লোপ হয়। 

যথা--গন্কং কামঃ যম্য সং--গন্ধকাম'। এইরূপ--হন্তমনাঃ, সকাম:ঃ সমন13। 

১০৯। সংখ্যয়াহুব্যয়াসন্নাদুর।ধিক সংখ্যাঃ সংখ্যেয়ে বিশেষণ 
শব্ধের সহিত অব্যয়, আসন্ন, অনুব, 'অধিক ও সংখ্যাথাচক শব্দের বহুব্রীহি 

সমাস হয় এবং অন্তঃস্থিত সণখ্যাবাচক শবে ব উত্তব ড (অ) হয়। যথা-_ 

দ্রশানাং সমীপে যে তেশউপদশ'ঃ, বিংশতেঃ আসন্ন'২-'আসন্নবিংশাঃ, 

ভিংশতঃ অদুরে » অদূবতি'শাঃ, চত্বাবিংশতঃ অধিকাঃ- অধিক5ত্বারিংশাঃ। 

দবৌ বা ভ্রযো ব| ইমে-দ্বিত্র;ঃ) ত্রযো। বা চত্ব বে ব1 ইমে-_ব্রিচতুবাঃ পঞ্চ বা 

যঢ় ব। ইমে_-পঞ্চমাঃ। 

১১,। বন্থত্রীহে৷ সক্থ্যক্ষোঃ স্ব।জ1৪ ঘচ___বহুত্রীহি সমাসে স্বা 
বুঝাইলে সকৃথি ও অক্ষি শব্দেব উত্তব যচ. (অ) হয় (অর্থাৎ সকৃথি স্থানে সক্থ 
ও অক্ষি স্থানে অক্ষ হয়)। যথা-- 

দীর্ঘে সক্থিনী যদ্যাঃ দা-- দীর্ঘ মকৃথী ( দীর্ঘে ক-বিশিষ্ট। )। পু*লির্সে__ 
দীর্ঘসকৃথঃ | বিশালে অক্ষিণী যস্য স.--বিশালাক্ষঃ (যাহাব চক্ষু ছুইটি বড়), 

বিশালে অক্ষিণী যদ্যাং সা-_বিশালাক্ষী » পদ্ম শলাশে ইব অঙ্ষিণী যস্যাঃ সা. 
পল্মপলাশাক্ষী। 

বাগ না বুঝ|ইলে অ হয় না। যথ৷-দীর্ঘসকৃথি ( শকটম্), স্ুলান্ষিঃ 

( ইঙ্কুদণ্ডঃ )। 

১১১। সংখ্যাবাচক পক, স্তর শব এবং উপমানবাচক শবেব পরবর্তী 
পাদ শব্ধ স্থানে পাদ হয়। যেশন-- 

অংখ]াবাচক--ঘে পাদৌ যস্য সঃ. ঘিপাৎ, ত্রয়ঃ পাদাং বঙ্য সং. 
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ত্রিপাৎ। স্মুশ্জ্থ (শো'ভনৌ) পাদ যস্য সংলস্থপাৎ। উপমান-ব্যাদ্রস্য 
গাদৌ ইব পাদ যস্য সঃ ব্যান্রপাৎ। 

(ক) হস্তিন্ গ্ভূতি উপমানবাচক শব্দ পূর্যেবে থাকিলে পাদ স্থানে পাদ 

হয়না । যথ'--হজ্তিনঃ পাদাঃ ইব পাদ! যস্য সং হক্তিপাদঃ | 

১১২.। স্ত্রীলিদ্দে কুস্ত প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী পাদ শব্ধ স্থানে পছ্ হয়| যথা__- 

কুম্ত ইব পাদঃ যস্যাঃ সা-কুন্তপদী, এইরূপ--একপদ*, দ্বিপদী, ক্রিপদী, 

খতশদী, বিষ্ণপদী, আদ্রঁপদী ইত্যাদি । 

১১৩। বয়জি দন্ত্ত দর্তৃ- বয়স্ বুঝাইলে স্থু ও সংখ্যাবাচক শব্দের 
পরবর্তী দত্ত শবের স্থানে দত” আদেশ হয়। যথ'-- 

স্থু (শোভন! ) দন্ত যস্য সঃ সুদন, স্ত্রীলিঙ্গে-_সুদতী ; দ্বিদন্, থিদ্তী । 
বয়স ন| বুধাইলে পত, হয় না । যগা-দ্িদস্ত, ( হত্তী ), সুদস্তঃ ( নটঃ)। 

১১৪। জায়ায়! নিঙ.--বহুত্রীহি সমাসে জায়। শব্দের "য়া, স্থানে নি” 
হয় অর্থাৎ জায় শব স্থানে জানি হয়। বথ|-_ 

সীত। জীয়া যদ্য সঃ. সীতাজানিঃ (রামচন্দ্র), যুবতিঃ জায়! যপ্য সঃ-ধুব- 
জানিঃ) প্রিয়া জায় বস্য সঃ প্রিয়জানিঃ, বুদ্ধ! জায়। যদ্য সঃলবৃদ্ধজানিঃ | 

১১৫। নদে! নাসিকায়াঃ সংজ্ঞায়!ম্__সংজ্ঞ। বুঝাইলে উত্তর পদস্থিত 
নাসিকা শব্ধ স্থানে এনস্ঃ হয়। যথা ত্র; (বৃক্ষ) ইব নাপিকা যস্য সঃ 

ক্রস: ( বৃক্ষবদ্দীর্ঘ নাসিক! যুক্ত )। গুল শব্দের পরবন্তী নাসিক। শৰের উত্তর 
নস আদেশ হয় না। যথ-_শ্ুুল নাসিক যস্য সঃ ন্ুলনাপিকঃ । 

(ক) উপসর্গের পরবন্তী নাসিক। শব্দের স্থানে 'নস+ আদেশ হয় । উদগতা 

নাসিক। যণ্য তৎ**উদ্নসং মুখম্। 

১১৬। নাভেঃ সংজ্ঞায়াম্--বছুত্রীছি সমাসে সংজ্ঞা বুঝাইনে নাভি 
শব্ের উত্তর ক্যপ. (অ) হয়। যথা-- 

গল্পঃ নাতৌ ঘস্য সঃ. গঞ্পনাভঃ (বিষু), উর্ণ। নাতো যস্য স** উর্ণনাঁভ 

(মাকদুসা )। 
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(ক) বহ্রীহি সমাসে অন্তর ও বহিস্শব্জের পরবর্তী লোমন্ শব্দের উত্তর 
অপ (অ)হয়। যথা--অন্তঃ লোমানি বন্য সঃ. অন্তলেশমঃ, বহিঃ লোমানি 

যন্য সঃস্" বহিলেণমঃ | 

১১৭। পমাসে গোত্র প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে “সম'ন' শব্দ স্থানে “স, 

হয়। যথা-্*সমানং গোত্রং যগ্য সঃ সগোভ্রঃ॥ এইরূপ--সপক্ষঃ, সবয়াঃ, 

সতীর্ঘঃ সপিওঃ, সবর্ণঃ, সরূপঃ, সনাভিঃ, সরাত্রিঃ, সবচনঃ ইত্যাদি । 

ধর্ম, উদর্যয ও জাতীয় শব্দ পরে থাঁকিলে সমান শব স্থানে বিকল্পে 'স' হয়। 

যথা--সমানঃ ধর্ম যস্য সঃ-সধর্মঃ ০: সমানধর্মঃ। এইরপ--সৌদর্যঃ ০৫ 

সমানোদধ্য, মজাতীয় 0: সমান জাতীয়। 

১১৮। সপ্তমী বিশেষণে বন্ব্রীহৌ-_বহুত্রীহি সমাসে সপ্থম্যন্ত পর 
ও বিশেষণ পদ পূর্বের বসে। যথা-_ 

সপম্যন্ত-_ধন্মে মতির্যস্য সঃ-ধর্মমতিঃ, বিশেষণ--স্কুলঃ কায়ং যস্য সঃ-- 

লুলকায়; । 

১১৯। নিষ্ঠা--বহুত্রীহি সণাঁসে নিষ্ঠ। (ক্ত ও ক্রবতু) প্রত্যয়াস্ত পদ 
পুর্বে বসে। যথা-_কৃতং কর্ম যেন সঃস্কৃতকর্াঃ পীতম্ উদকং যেন সঃ. 

পীতোদ্ন কঃ। 

(ক) বাহিতাগ্ম্যাদিযু ( ব1+ আ হিতাগ্রযা দিযু)-_”আহিতাগ্রি” প্রভৃতি 
ছলে নিষ্ঠা! নিষ্পন্ন পদ বিকল্পে পূর্বে বসে। যথ।--আহিতঃ অগ্নিঃ যেন সঃ-_ 
আহিত্যাগ্নি ০: অগ্সযাহিতঃ । এইরপ--জাতন্থখঃ, স্থখজাতঃ). জ।তপুত্রঃ, 

পুত্রজাতঃ; জাতাস্তঃ, দস্তজাতঃ) জাতশশ্র, শ্রজরঙগাতঃ 5 পীততৈলঃ, 

তৈলগীতঃ; গীতঘ্বত:, ঘ্বভগীতঃ) উড়ভাধ্যঃ, ভাষ্যোঃ; প্রার্তকালঃ, 

কালপ্রা্চাঃ ) উদ্ভতাগিঃ, অস্থ্যদতঃ ; গতার্থ:) অর্থগতঃ ? পীতন্থুরঃ সুরাপীতঃ। 

১২০। প্রহরণার্থেভ্যঃ পরে নিষ্ঠা-সপগুক্যো- গ্রহরণার্থ (প্রহারের 

সাধনবাচক ) শব্দের যোগে সপ্তম্যস্ত পদ ও নিা-প্রত্যয়াস্ত পদ পরে বসে। 

যেমন-_শস্ত্রং পাঁণৌ বস্য সঃ--শন্ত্রপাণিং, দণ্তঃ পাপ যসা সঃ--দগুপাণিঃ, 
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ধু; হত্তে ব্য সঃ--ধহৃম্ত, খড়ীঃ করে বস্য সঃ--খড়ীকরঃ, অসিঃ উদ্ভতঃ 

যেন সঃ-অস্থা্তঃ। 
গড্াদিগণের অন্তর্গত শব্ধ প্রহরণার্থ ন! হইলেও পূর্ববপদ হুইয়! থাকে । 

যথ!--গড়ুঃ কণ্ঠে যস্য সঃ__গড়ুকণ্ঠঃ ( গলগণ্ডী অথব| বিষকঠ শিব); বীণা 
পাণো যস্যাঃ সাঁ_বীণাপাণিঃ ( স্রম্থতী )। 

মধ্যপদলোপী বন্থাব্রীহি 

১২১। বহুব্রীহি সমাসে কখন কখন মধ্যবর্তীপদের লোপ হয়। ইহাকে 
মধাপদলোগী বহুব্রীহি বলে। বথা- 

কণেস্থিতঃ কালঃ বস্য স-_-কণ্ঠেকাঁলঃ (মহাদেব ), শস্তর-জ্ঞানম্ এব ধনং 
যস্য সঃ-_শান্ত্রধনঃ, চন্দ্রসহিত! চুড়। বস্য সঃ চন্দ্রচুড়ঃ ( শিব )। 

১২২। পূর্ববপদ্দে উপসর্গ থাকিলে তাহাদের সহিত ক্ত-প্রত্যয়াস্ত পদ 

প্রযুক্ত করিয়া ব্যাসবাক্য করিতে হয় এবং বিকষ্পে ক্ত-নিষ্পঙ্ন পদ্দের লোপ 

হয়। যথা-প্রপতিতানি পর্ণানি যম্মাৎ সঃ-_প্রপর্ণ ০: গ্রপতিতপর্ণঃ ( বৃক্ষঃ)। 

ব্যতিহার বহ্ুত্রীহি 

১২৩। ইচ, কর্মব্যতিহারে-যুদ্ বুঝাইলে ব্যতিহার অর্থে (পরস্পর 
একপ্রকার কাধ্য করা) সমানরূপ তৃতীয়ান্ত ও সপ্তম্যন্ত পদের বনুত্রীছি সমাস 
হয়, ইহাকে ব্যতিহার বহ্থাব্রীহি বলে। এই সমাসে পূর্ব্বপদের অন্তযন্থর, 
দীর্ঘ হয় এবং পরপদে “ই” যুক্ত হয়। যথা-_ 

দটওষ্চ দটুশ্চ গ্রহত্য ইদং যুদ্ধং প্রবৃতম্ _-দগ্ডাদপ্ডিঃ ( লাঠালাঠি ), শস্ৈশ্চ 

শনটৈশ্ প্রহতা ইদং যুব প্রবৃততম__শন্ত্রশস্তি । হন হন্তৈশ্চ প্রহত্য ইদং যুদ্ধ 
প্রবৃত্তম্-হস্তাহস্তি। প্রয়োগ-_-শস্ত্রাশস্ত্রি হত্তাহন্তি জন্তম অজনি-_(দ)।' 

কেশেযু কেশেষু চ গৃহীত! ইং যুদ্ধং প্রবৃত্ত কেশীকেশি (চুলোচুলি )-- 
এইরূপ-_সুষটিমুক্টি, বাহ্বাহুবিঃ আবস্যসি। 

89 ' 
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ঘ. ৪.-মুগ্ধবোঁধের মতে পূর্ববপদের অন্ত্ত্বর স্থানে বিকল্প "আঃ হয়। 

যখা-সুষ্ামুষটি, মুষ্টিমুদ্তি, বাহুবাহবি, বাই্বাহবি। ম্বরবর্ণ পরে থাকিলে হয় না। 

যেমন--অপ্যসি। 

সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বছছত্রীহি 

১২৪। বহুত্রীহি সমাস দ্বিবিধ। সমানাধিকবণ বহুব্রীহি ও ব্যধিকরণ 
বহুব্রীহি । 

(ক) বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে যে বহুত্রীহি সমাস হয় তাহাকে সমানা- 

ধিকরণ বহ্ত্রীহি বলে। যখা_নীলম্ অন্থবং যস্য সঃ--নীলাম্বরঃ, দীর্ঘো 
বাহ্ যস্য সঃ-দীর্ঘবাহুঃ | 

(খ) যে ন্থলে অন্যবিধ পদ্দে বহুব্রীহি হয়, অর্থাৎ যে বহ্ুত্রীহি সমাসে 

পূর্ব্বপদ্দ বিশেষণ নয়, তাহাকে ব্যধিকরণ বন্ব্রীহি বলে। যথা_ 

ধঙ্গঃ পাঁণৌ বস্য সঃ--হঙ্ুম্পাণি, চক্র পাঁণৌ যস্য সঃ-_চক্রপাঁণিঃ ( বিস্ু )। 

অপর কয়েকটি উদ্বান্রণ 
শোভনং হৃদয়ং যস্য স:--ম্ুহৎ (মিত্র)১ হুষ্টং হৃদয়ং যল্য সং-_ দুহৎ 

€শক্র), চত্বারঃ অশ্াঃ যসা তৎ--চতুবশ্রম্ (চতুক্ষোণ), শোভনং গ্রাতঃ যস্য 

সঃ--ন্প্রাতঃ, শোভনং দিব যসা সঃ--লুদিবঃ, দ্বয়োর্দিশোঃ আপো ব্য তৎ--- 

স্বীপম্, অস্তর্গতাঃ আঁপঃ যত্র তৎ--অন্তরীপম্, সমানঃ পতির্যস্যাঃ সা-_সপত্বী. 
বক্ষিণস্যাঃ পূর্বস্যাশ্চ দিশো: অন্তরালম্ --দক্ষিণপূর্ব্বা, পূর্ববসযাঃ উত্তরস্যাঃ 
দিশোঃ অস্তরালম্--পূর্বোত্তরা। শুনঃ পদানি-্শ্বাপদানি, শ্বাপদানি ইব পানি 

যন্যঃ সঃশ্বাপদঃ ( হিংঅন্ন্ত ), উদনকে বাস: যস্য সঃ. উদবাসঃ, ক্ষীরম্ উদকং 

যস্য সংৰ্ক্ষীরোদং (ক্ষারসমুদ্র )। 

নিত্যসমাস 

১২৫। অবিগ্রহে! নিভ্যসমাস অন্বপদবিগ্রছথ! বা_নিত্যসমাস 
ছুই প্রকার। (১) ধেসমাপে ব্যাসবাক্য হয় না, তাহাকে নিত্যনমাস বলে 
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বং (২) যে সমাসে সমস্তমান পদলমূহের যেকোন একটির পরিবর্তে অন্য 

॥ দ্বার সমাস বাক্য কর! হয়, সেই স্থলেও নিত্যসমাঁস হয়। যথা-_- 
(ক) )ার্বিগ্রাহ-_কষ্র্পঃ ( কেউটে সাপ-_৪ 1:69. ০£ ০0১৫৪), এখানে 

যাসবাক্য নাই। কিন্তু 'কৃষ্ণঃ সর্প: এইরূপ বাক্য করিলে যে কোন কাল 

[াপকে বুঝায় ; “কেউটে সাপ” বুঝায় না । 

(২) অত্বপদ্ববিগ্রহ-_নন্ঃ দেশঃ দেশাস্তরম্ অন্থঃ অর্থঃ অর্থাস্তরম্ 
দি এই ছুই স্থলে 'দেশস্ত অস্তরম্,, 'অর্থন্ত অন্তরম্” এইরূপ সমাসবাক্য হইত, 
চাহ। হইলে ষঠী তৎপুরুষ সমাস হইতে পারিত। 

সুপতুপা বা সহসুপা৷ সমাস 
১২৬। ম্থবস্ত পদের সহিত সুবস্ত পদের সমাসকে সুপস্তপা সমাস বলে। 

প্রায় সমস্ত সমাসই স্ুুবস্ত পদের সঙ্গে সুবস্ত পদের হয় কিন্ত যেখানে অপর 

মাসের কোন নিয়ম খাটে না সেইথানেই সুপ্ুপ!1 সমান হয়। যথা-- 

পূর্ববং ভূতঃ-ুভূতপূর্ব্বঃ (যাহ! পূর্বে হইয়াছে); পরমং পৃজ)ঃ. পরম- 

পূজ্যঃ, এইরূপ অবশ্থকর্তব)$, পূর্ববদৃষ্টঃ, প্রত্যক্ষভূতঃ ইত্যাদি । 

অলুকৃ মাস 

১২৭। লুকৃ_ লোপ, ন লুক্- অলুক্- লোপ না হওয়া । সমাসে প্রত্যেক 

পদের বিভক্তির লোপ হওয়ার সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কোন কোন স্থলে শিষ্ট- 

প্রয়োগাহুসারে পূর্ব্ব পদের বিভক্তির লোপ ন! হইয়াই সমাস হয়। ইহাকেই 
অলুক্ সমাস বলে। যথা-- 

ওয়া! তণ্পুরুষে--সহসা! কৃতম্সসহসাকৃতম্,। ওজসা কৃতম্_ ওজসা- 

কৃতম্, তমস। কৃতম্-তমসাকৃতম্, মনসা দেবী সম মনসাদেবা, পুংস। অনুজ: .» 

পুংমানুতঃ, আত্মন! পঞ্চম:. আত্মনা পঞ্চমঃ, জন্য! অস্থা$  জন্যান্ধঃ ( জগ্মান্ধ )। 

ধর্থী ত্পুরুষে-_-আত্মনেপদম্, পরশ্মৈপাম্ । 
৫মী তৎপুরুবে-.ন্যোকা ন্ুত2, অল্লানুকত:, সস্তিকাদাগত্ঃ, দুরার্জাগতঃ। 
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৬ষ্ঠী ততপুরুষে__চৌরদ্যকুলম্, দসস্যতনয়:, বাচোষুক্তিঃ, হোতুপুত্র', 
পশ্ঠতোহরঃ (চৌর ম্বর্ণকার ), শুনঃ পুচ্ছঃ (একজন খবি), পিতুঃ পুত্রঃ, 
পিহুরস্তেবসী (পিতার ছাত্র ), দিবোদাসঃ (একজন রাঁজার নাম ), গশুনংশেফঃ 

( একজন মুনি ), দেবানাম্ প্রিয়-'দেবনাস্তরি্কঃ (মূর্খ ), বসোর্ধারা, বাচস্পতিঃ, 

ভ্রাতুঃ পুত্রঃ স্ভ্রাতৃম্প,ত্ঃ। বিকল্পে__মাতু স্বসাঃ ০£ মাতৃঘণী, পিতুঃঘসাঃ, ০ 

পিতৃঘন।ঃ ছুহিতূঃ পতিঃ ০: দুহিতৃপতিঃ (জামাতা ), হস্তেবন্ধঃ ০: হস্তবন্ধঃ | 

৭মী তৎপুরুষে- ধুধিষ্ঠিরঃ, গেহে শৃবঃ, ত্বচিসারঃ, (বাশ ও দারুচিনি )। 
বছাত্রীহি সমাদে-_-কণ্েকাঁলঃ, উরিসিলোমা, শিরসি শিখঃ। 
১২৮। তৎ্পুরুষে কৃতি বনছুলম্_-তৎপুকষ সমাসে কৃৎপ্রত্যয়নিপক্ 

পদ পরে থাকিলে সপ্তমী বিভক্তি লোপেব নিষম নাই ; অর্থাৎ কোন কোন 

ছলে লোপ হয় না, কোন কোন স্থলে লোপ হয এবং কোন কোন স্থলে বিকলে 

লোপ হয়। যথা_অলোপ- অন্তেবাী (ছাত্র), স্তথ্বেরমঃ: (হম্তী), 
কর্ণেঞ্গপঃ ( গোয়েন্ব।, কু-পরামর্শ বাতা ), পঙ্ষেকহ, ( পদ্ম), মনসিশযঃ ( কন্দর্প ), 
প্রাবৃধিজঃ (কদন্থ বৃক্ষ), শরদিজঃ (শরৎখকালে জাত); লোপা _কুকচরঃ 

( কুরুদেশত্রমণ কারী ), স্থপ্ডিলশায়ী ( যজ্ঞভূভাগ-শায়ী ), গৃহস্থ; ( সংসারী )। 
বিকল্পে-_সরসিজম্, সরোজম্, সরমিক্হমূ, সরোরুহম্, (পদ্ম), মনসিজঃ) মনোজ; 

(কন্দর্প); গ্রামেবাসী, গ্রামবাসী; বনেচরঃ, বনচরঃ ; থেচরঃ, খচরঃ (আকাশচর, 

হুর্যযার্দি গ্রহ )3 থেশয়,, খশয়ঃ, গ্রামেবাসঃ, গ্রামবাসঃ ; ধনেবাস, বনবাসঃ। 
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2, 09077904 479 10110128700 867167069, 080870 1608018 :- 

(১) মহারাজঃ শক্রং পরাজিতবান্। (২) রাজপথি বহবে। জনা গচ্ছস্তি। 
(৩) ত্বং যথাশক্তিং কাধ্যং কুরু। (৪) কুর্য্যচন্্রমসোঃ প্রভয়।া জগৎ 
আলোকিতম্। (৫) যঃ রাজাঃ গ্রজাঃ ন পালয়তি স কিংরাঁজঃ। 

(৬) স্ুরাজন্ত রাজ্যে গ্রজাঃ স্বখেন বসস্তি। (৭) পুত্রঃ পিতামাতরৌ 
সেবেত। (৮) পুত্রপিতরৌ বিপণিং ব্রজতঃ। (৯) 'অগ্য অহং প্রিয়সখায়ম্ 
অপশ্ঠম্। (১০) হস্তপাদৌ প্রক্ষাল্য প্রাতঃ সন্ধ্যাং কুর্যাৎ। 

8১107060720 92100878186 9077/03803 ?1/ 76 %706715760 

2)0708 10 &/16 10110285180 :--- 

(১) আরাধয় পঞ্তীকঃ প্রীতঃ কামছুঘ। থি সা (রাঃ)। (২) জ্ঞানাগি 

সর্ববকন্মীণি ভম্মসাৎ কুরুতেইর্জুন! (৩) বিদর্ভরাজে! ধর্মাত্ম। তীমে!। নাম 

মহাদ্রাত্তিঃ। সুতেয়ং তস্য কল্যাণী দময়স্তীতি বিশ্রুতা (ম্)॥ (৪) _নিষষম্প- 

পত্রান্তববে নগ্যশ্চ স্তিমিতোদ কা; ভবস্তি তত্র বত্রাহং তিষ্ঠামি চ চরামি চ-- 

(রা) | (৫) মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রীন্তগাম্নিম্। নৃসংহিং সিংহসংকাশমহং 

রামমনুত্রত। (রা)। (৬) তো দম্পততী বশিষ্টহ্য গুরোর্জগতুরাশ্রমম্। (রা)। 
(৭) পশ্টানবগ্যাঙ্গি। বিছাতি গঙ্গ। (রা)। (৮) অথ রাজা তান্ 

শান্তরবিমুখান আলোক) সচিবান্ আহুয় প্রোবাচ- পে)। 

4, 02৮6 76 ৫07)0%7:6101103 01 070 617৫6 ০7 0118 1011010810:--- 

ইন্্রশ্চ অগ্নিশ্চ $ কাল্যাঃ দ্রাসঃ, মহান্ বাহু যন্ত সঃ দিনং দিনং প্রতি । 
পঞ্চানাং গ্রামাণং সমাহারঃ, পিতা] চ পুত, করো চ পাদৌচ, বৃক্ষাণীং 

ছায়া) প্রিয়ঃ সথাও জু গন্ধ যন্ত সঃ। 
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১। শবের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতক গুপি প্রত্যয় হইয়া নৃতন শব গঠিত 
হয়। এই গ্রত্যয়গুলির নাম তদ্ধিত প্রত্যয় । 

দষ্ঠব্য ঃ--তদ্ধিত গ্রত্যয়গুলি বিভিন্ন ব্যাকরণে বিভিন্ন রূপে উত্ত 
হইয়াছে । ফল একরপ হইলেও অনেকে পাঁণিনিব গ্রত্যয়গুলির পক্ষপাতী । 
প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য সংস্কৃত সাহিত্যের অর্থ পুস্তকে কেহ কেহ পাণিনির 

গ্রতায়গুলি উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্ত সাধারণত: অধিকাংশ বিদ্যালয়ের 

ছাত্রগণ প্রথম হইতেই ঘুগ্ধবোধ, প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রত্যয়ের সহিত পরিচিত। 
এপ ক্ষেত্রে ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য পাণিনির প্রধান প্রধান তদ্ধিত 

প্রত্যয়গুলির সহিত অন্ত ব্যাকরণের প্রতায়ও দেওয়া হইল । 

পাণিনির প্রত্যয় অন্তান্ঠ ব্যাকরণের প্রত্যয় 

অগও অঞ, (অ)'*, '* ফু (অ), যছু-য|দবঃ, কশ্ুপ--কাশ্পঃ 

ইঞ.(ই) *"* ,**ফি ই), দশরথ__দাশরথিঃ 
ফকৃ(আয়ন) '* ''“ফাযন (আয়ন), দক্ষ__দাঁক্ষায়ণঃ 

যঞ, গ্য (ঘ) **. *“ষ্য (হ), গর্গ_ গার্গাঃ) দিতি দৈত্যঃ 

টক (এয) *" '**ফের (এয়), গঙগ। --গাজেয়ঃ 

ঈ(ঈয়)  *" ,*“ফীয় (ঈয়), শ্বনৃ-_স্বশীয়ঃ 

ঠক, ঠঞ. (ই ক)" ফিক (ইক), রেবতী-_রৈবতিকঃ 

থ(ঈন)  ".. '““শীন (উন), দবিবর্ষীণঃ 
বুঞ (ক) *** **“কণ্ (ক), পিতৃ-পৈতৃকম্; অরণ্য-আরণ্যকঃ 

কহে)... ই) যজ-ভিমম্ 
ঈকক্ (ইক) '.. '.“ফীক (ঈক), যি_- 
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২। ইৎ--প্রত্যযের যে থে অংশ কার্যকাঁলে থাকে না, লোপ পায়; 
সেই সকল অংশকে ইত বলে। যেমন--য.+৭+অ-ঞ্ক, ইহার “অ? থাকে 
ষ ণ.এই দুইটি ই । 

৩। গুণ ই, ঈস্বানে এ? উ উস্থানে ও; খক্ক স্থানে অক্নু; ৯ স্থানে 

অল্ হওয়ার নাম গুণ । ৃ্ 

৪ বৃদ্ধি--অ, আ স্থানে আ) ই, ঈস্থানে এ) উ, উন্থানে ও; খ থ 

স্থানে আব্ 'এবং ৯ স্থানে আল্ হওয়ার নাম বৃদ্ধি । 

৫। ণিতি বৃদ্ধিরাগ্ন্ত-_মূর্দন্ত ণ ইৎ যায়, এক্সপ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে 

থাকিলে, শব্দের আগ ত্বরের বুদ্ধি হয়। যেমন- কশ্তাপ+ অণ..-কাশ্ঠপঃ | 

(ক) তদ্ধিত প্রত্যয় পবে থাকিলে কোনও স্থলে পূর্ব পদের, কোথাও 
উত্তর পদেরঃ কখনও ব। উভয় পদের আস্ম স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন, অধিদদেব-.. 

আধিটৈবিকঃ, দ্বিবর্ষ-_ছ্বিবার্ষিকঃ, সর্বভূমি-সার্বভৌমঃ। 

৬1 তদ্ধিত প্রত্যয়ের ষ ও স্বববর্ণ পরে থাকিলে শব্দের অস্তস্থিত অ-বর্ণ 

(অ, অ1), ও ই বর্ণ (ই, ঈ) এর লোপহয়। যেমন__ 
অ বর্ণ--প্রোণ+- দ্রৌণিঃ, ই-বর্ণ_অগ্ি+ ফেয়-আগেয়। 

৭। তদ্ধিত প্রত্যয়ের ষ ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে শব্দের অন্তস্থিত উ-বর্ণের 
( উ, উ) গুণ হয়। যথা-_গুরু+ফ- গৌরবম্, লঘু+ষ-লাঘবম্। 

৮। তদ্িত প্রত্যয়ের ষ পরে থাকিলে খস্থানে অয়ূ, ও স্থানে অব এবং 

ওঁ স্থানে আব.হয়। যেমন-খ--পিতৃ--পিত্র্ম্, ও-গো-_গব্যম্, ও-_নৌ-- 
নাব্যম্। 
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অপত্যার্থ প্রত্যয় 

৯। তশ্যাপত্যম্--'তাহার অপত্য, (পুত্র, কন্ঠ, পৌভ্র ও তংশীয় 
সম্তান )--এই অর্থে নিম্নোক্ত প্রত্যয়গুলি হয। যথা-_ 

১০। অত ইঞএ, -আকারাস্ত শব্দের উত্তর ইঞ. (ফি-্ই ) হয়। যথা- 
বিঃ (ই)-_দশরথন্য অপত্যম্-্দাশবধিঃ। এইরূপ, শুব_-শৌরিঃ, 

ফ্রোণ--দ্রৌণিঃ, অঞ্জুন-_আর্জুনিং, সুমিত্রা--সীমিত্তিঃ, কুষ্ণ-_কাধি। দক্ষ 
পাক্ষিঃ, বিকর্ণ--বৈকণিঃ | 

১১। শিবাদিভ্যোছ.৭-_-অপত্য অর্থে শিব প্রভৃতি শব্দের উত্তর অণ 
€ফ-অ)হয়। 

কঃ (অ)-শিবস্য অপত্যম্-শৈবঃ। এইরূপ, ককুৎ্স্থ--কাকুংস্থঃ 

(রামচন্দ্র প্রভৃতি সু্ধবংশীয় রাজ। ), কশ্ঠপ-_কাশ্ঠপঃ, পৃথ।- পার্থ, সপত্বী-- 

সাপত্বঃ, পুত্র - পৌঁজ:, ছুহিতৃ-_ধোঁহিত্রঃ, ভূগু-_ভার্গবঃ, ভরঘ্বাজ-__ভারঘাজঃ 

(দ্রোণ ), কুশিক-_-কৌশিকঃ (বিশ্বামিত্র মুনি ), মরিচা__মারীচঃ, ব শিষ্ঠ_ 
বাশিষ্ঠঃ, ধৃতরাষ্্র_-ধার্তরা টং (ছুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা ), পাণ্__পাগুবঃ, 

বন্ুদেবঃ-বান্ুদেবঃ১ যছু-_যাদ, পুরু-পৌরবঃ। মন্র__মানবঃ। কুর্৮_ 
কৌরব$, পর্বত-_পার্ধত, রঘু__রাঘবঃ, ক্রুপদ--জৌপদঃ। 

১২। গর্গাদিভ্যে! যঞ__গগ প্রভৃতি শব্দের উত্তর যঞ, প্রত্যয হয়। 
হ্্য (য)-গর্গম্ত অপত্যম্-_গার্গ্যঃ | এইবপ, প্রজাপতি--প্রাজাপত্যঃ, 

দিতি- দৈতাযঃ, আদিতি--আদিত্যঃ, জমদগ্ি-_-জামদগ্নাযং ( পরশুরাম ), বৎস্য-- 

বাৎসাঃ, যাঁজবহৃ-বাজ্ঞবন্ধাঃ, চণক-_চাঁণক্যঃ, পরাশর--পারাশর্ষ)১। 

১৩। জ্ত্রীভ্যো ঢক্-_অপত্য অর্থে স্ত্রী প্রত্যয়াস্ত শবের উত্তর ঢক্ 
(ফেয়- এয় ) হয়। যথা-- 

নি 
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ফেয় (এয়)-_গঙ্গায়াঃ অপত্যম্--গালের়ঃ ( ভীন্ম )। এইকপ, বিনত'_ 

বৈনতেয়ঃ (গরুড়), রাধা-রাধেয়ঃ (কর্ণ), কক্রু--কাজ্খেয়ঃ। ভগিনী-_ 

ভাগিনেয়ঃ, কুম্তী__কৌন্তেয়) বিমাতৃ- _বৈমাত্রেঘঃ)। রোহিধী--রৌহিণেয়ঃ 

ইত্যাদি। 

১৪। স্বস্তশ্ছ _অপত্য? অর্থে স্বস্থ শব্দের উত্তর ছ (ফীয়স্ইয়) 
গ্রত্যয় হয় যথা $-- | 

ফীয় (ঈয়)_ব্বস্থঃ অপত্যম্-স্বত্রীয়ঃ ৷ এইরূপ-_পিতৃঘস্থ--পৈতৃঘসেয়, 
( ফেয় ), মাতৃঘন্্ীয়ঃ, মাতৃঘসেয় (ফেয় )। 

১৫। নড়াদিভ্য: ফকৃ-_'নড় প্রভৃতি শব্দের উত্তর ফক্ (ফণায়ন--আয়ন) 
প্রত্যয় হয়। 

আয়ন (ঝ্থায়ন )-_নরস্য অপত্যম্-_নারায়ণঃ। এইরূপ--দক্ষ - 

দাক্ষায়ণঃ, ্রী- দাঁক্ষায়ণী (সতী) । 
১৬। রেবত্যাদিভ্যন্ঠকৃ_-'রেবতী+ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঠক্ (ইক) 

প্রত্যয় হয় । যথা-_ 
ফিক-_( ইক ) রেবত্য1ঃ অপত্যম্-রৈবতিকঃ। 

অপর কয়েকটি উদাহরণ 
ব্যাসস্য অপত্যম্-বৈয়াসকিঃ, ইক্ষীকোঃ অপত্যম্__এক্ষণীকঃ, কুরোঃ 

অপত্যানি--কুরবঃ রঘোঁঃ অপত্যানি__রাঘবঃ, মনোঃ অপত্যম্- মনুয্যঃ, 

মানুষঃ) দ্বয়োঃ মাত্রোঃ অপতাম্-দ্বৈমাতুরঃ, তিষ্থণাং মাত্ণাম্ অপত্/ম্-- 

ত্রৈমাতুরঃ, যগ্রাং মাত্ণাম্ অপত্যম্--যাগ্মাতুরঃ (কাত্িকেয়), কন্তায়াঃ 
অপতাম্-_কানীনঃ (ব্যান ও কর্ণ), শকুনেঃ অপত্যম্-শাকুনেয় সুভগায়াঃ 

অপত্যম্-_সৌভাগিনেয়ঃ। 
[7990 

পূর্বোক্ত প্রত্যয় সকল অন্তান্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যথা 
১৭1 তর্দধীতে তদ্ধেদ-_-“তাহা অধ্যয়ন করে বা জানে+ এই অর্থে. 
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ফিক-_-তর্কং বেত্তি অধীতে বা--তাফিক:। এইরপ স্তাক্_নৈয়ারিকঃ, 
বেদাস্ত--বৈদাস্তিকঃ, বেঘ-বৈদিকঃ, পুরাণ-_ পৌরাপণিকঃ, অলঙ্কার--আল- 
স্কারিকঃ, জ্যোতিষ--জ্যোতিষিকঃ* ইতিছাস--এতিহাসিকঃ ৷ ফ--বযাকরণ-_ 

বৈয়াকরণঃ। 
১৮। তেন প্রোক্তম্-_'তিৎকর্তৃক উক্ত" এই অর্থে £_. 

কঃ খধিণ! প্রোক্তম--আর্যম্। এইরূপ--মন্থ--মানবম্, বিষু-বৈষ্বমূ, 

পতঞ্জলি-_পাতঞ্জলম্। ক্বীয়--মন্গ_মানবীয়ম্, নারদ--নারদীয়ম। পাণিনি-_ 
পাপিনীয়ম,। বান্দীকি-_বাল্ীকীয়ম্য পরাশর-পারাশরীয়ম্। জৈমিনি-_ 

জৈমিনীয়ম। ষ্ন্য-_বাচম্পতি-_ৰাচম্পত্যম। ঝেওঃয়-__-অব্রি আত্রেয়ম্। 
তেন কৃতম্-_“তিদ্বার।” বা! তৎকর্তৃক কৃত” এই অর্থে £-- 

ঝিক- কায়েন কৃতম্--কায়িকম্। এইরূপ-_শরীর--শারীরিকম্ মনস্-_ 
মানসিকম্, বাক্-_বাচিকমৃ, বচন-বাচনিকম্। ফ- ক্ষুদ্রাভিং কতম্- ক্ষৌ্রম্ 
(মধু), মক্ষিকাভিঃ কৃতম্-মাক্ষিকম্ (মধু)। ফেষ _পুরুষেণ কৃতম্্-_ 

পৌরুষেয়ম্। 
২০। তেন রক্তং রাগা€ু--'তা। দ্বারা রজিত+ এই অর্থে $-- 

ধঃ-_কবাধেণ রক্তম্_-কাধায়ম। এইক্প-হরিদ্রা--হারিজ্্ম। ফিক-_ 
লাক্ষয়। রক্তম-_লাক্ষিকম্, রোচনয়। রক্তম্--রোচনিকম্। 

২১। সাহ্ম্য দেবত। “তিনি ইহাঁর দেবতা” এই অর্থে £-- 

ষ--গণপতি--গাণপত্যঃ, প্রীজাপতি--প্রজাপত্যঃ সোম---সোম্যঃঃ বাযু-_ 

বায়ব্য;। ফেয়--অগ্নি--আগ্নেয়ঃ | 

২২। তম সমুহ:_-“তাহার সমূহ* এই অর্থ £-. 

ব্ঝ--ভিক্ষাণাং সমুহঃ-ভৈক্ষ্যম। কয ব্রাঙ্গণ্যম্॥। কণঃ-রাকন্তানাং 

সমুহঃ--রাজন্তকমূ। 

২৩। তত্র ভব:--“দেধানে' অঙ্গ, স্থিতি বা আবির্ভাব এই অর্থে £-- 

ফঃ--মথুরায়াং ভবঃ--মাথুরঃ। এইকপ--শরদ্--শারদঃ) হেসস্ত--হৈমস্তঃ 
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ভূমিঃ__ভৌমঃ, শরীর--শারীরম্। ফিক্-_বসস্ত--বাঁসস্তিকঃ, বর্ধা--বার্ধিক:, 
হেমস্ত--হৈমস্তিকঃ, সমুদ্র--সামুদ্রিক:, শরীর-শারীরিকম্, অস্তর--আস্তরিকষ্, 
মনস্--মানসিকম্। ফ্য-_আদি--আছ্ন্, গ্রাম--গ্রাম্যং, অন্ত---অভ্ত্যম্ (যৎ), 

দস্ত-_দন্তযম্, ক -_-কণাম্, তালু--তালব্যম্। 

২৪। তত্র সাধু--“তাহাতে সাধু এই অর্থে :-- 
যু--সভায়াং সাধুঃ--সভ্যঃ, ফিক-_সমাজে সাধু--সামাজিকঃ, সংগ্রামে 

সাধু--সাংগ্রামিকঃ, বেদে সাধু-বৈদিকঃ। ফেয়_অতিথৌ সাধুঃ_ 
আতিথেয়ঃ | 

২৫। দেয়ে কালা দবশ্যস্তাবে_-“অবঠ্তাব+ বুঝাইলে “দেয় অর্থে 

কালবাচক শব্দের উত্তর £-_ 

ঝিক-_মাদে দেয়্-মাসিকম্। এইকপ- বর্-বাধিকম্। অব-- 

আব্দিকম্, সংবৎসর--সাংবৎসরিকম্ । 

২৬। তেন নিবৃত্তম-নিবৃত্ত (নিষ্পন্ন ) অর্থে_ 
ফিক. দিনেন নিবৃত্তম-দৈনিকম্। এইকূপ-_মাস-_মাঁপিকম্, বর্ষ. 

বাধিকম্, অহন্--আহ্কিকম্। 
২৭। ব্যাপ্ত চ-ব্যাপ্তি' অর্থে 

ঝিক--দিনং ব্যাপ্য ছিতম্--দৈনিকম্। এইকপ-_মাস--মাঁসিকম্, বর্ষ__ 

বাধিকম; ফ্য_ চতুয়্ মাসান্ ব্যাপ্য স্থিতম্-_চাতুরমাস্যম্। 

২৮ । বয়ণি চ-_-“বয়স+ অর্থে_ 

ঘে বর্ষে অস্য বয়: (নীন )--দবিবর্ষায়ঃ ( ফীয় ), দ্বিবাধিকঃ (ফিক ), ঘ্বিবর্ষঃ 

(য লোপ)। এইরূপ-__পঞ্চবর্ষায়ঃ, পঞ্চবাধি কঃ, পঞ্চবর্ষ 2। 

২৯। তত আগ্তঃ__“দেই স্থান হইতে আগত' এই অর্থে 

মথুরায়াঃ আগতঃ-_মাথুকঃ (গাঁ নগরাৎ আগত:_-নাগরিকঃ (ফিক্), পিতুঃ 

আগত্তম্--পৈতৃকম্ ( কণ.), মাতুঃ আগতম্-_মাতৃকম্ ( কণঃ), পিশ্র্যম্ (ষৎ)। ৰ 
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৩০ | তদর্থতি-_'তাহার ঘোগ্য; এই অর্থে-- 
য--দণ্ম অর্থতি-দপণ্তা। এইরপ- ছেদ--ছেছ, ডেদ--ভেছা, অর্থ্য 

-অর্থা, বধ বধ্যঃ, যজ্ম্ অহণতি--যজিয় (ইয়)। 

৩১। তক্মাদনপেতম.--“তাহ৷ হইতে অনপেত? এই অর্থে-- 

যু ধর্মাৎ অনপেতম্-ধর্ম্যমূ। এইরপ- স্যায়--ন্যাষ্যম্, অর্থ_ অর্থ্যম্ 
পথিন্__পথ্যম্, বিধি__ বৈধম্ (ফ), শান্ত্র__শান্ত্রীয়ম্ (ফীয় )। 

৩২। তন্তেদম.--'ইহ! তাহার” এই অর্থে-- 

ঝ-বিষ্যোঃ ইদম্-_বৈষ্কবম্। এইরূপ-_শিব--শৈবম্, দেব--দৈবম্, চক্র 
স্প্চান্দ্রম্ত। অন্ুর-আস্মরম,» মনস.--মানসম্, শরীর-_শারীরম্, ভরত-_ 
--ভারতম্, পৃথিবী _পাথিবম্, মহিষ-_সাহিষম্, ইন্দ্র এজ্রম, হিমবৎ 

-হৈমবতম্, পশুপতি-_পাশুপত্ম্ শঙ্কর--শান্করম্। ফ্য--সাআাজাম। ফিকঃ 
_বেদশ্য ইদম্-বৈদিকম্। লীয়__তন্ত-ইদম্--তদীয়ম্, এতত্য ইদম্__এতদীয়ম্, 
যুন্মাকম্ ঈদম্--যুন্মদীয়ম্, অন্মাকম্ ইদম্-_অন্মনীয়ম্ তব ইদম্__ত্ব্দীয়ম্, মম 
ইদম্-.মদীয়ম্, অন্যন্য ইদম্_-মম্দীয়ম্ঃ ভব্তঃ ইদম্-ভবদীয়ম্, পরশ্য ইদম্ 

--পরকীয়ম্, শ্বশ্য ইদম্-স্বকীয়ম্, বাজ: ইদম._রাজকীয়ম্। এইরূপ-- 

ভারতবীয়ম. মদদীয়ম, জলীয়ম, ; গোঃ ইদম-_গব্যম্( বৎ)। 

৩৩। তশ্য বিকার £--তাহার বিকার এই অর্থে 
বঝঙ্য-_স্থবর্ণন্ত বিকারঃ--সৌবর্ণঃ॥ এইরূপ--রজত-_রাঁজতঃ,তিল-_তৈলম্। 

৩৪। তদন্য পণ্যম.__-“তাহ। ইহার ব্যবসায়” এই অর্থে-- 
ফ্িক-_লবণম্ অন্য পণ্যম্-লাঝপিকঃ। এইরূপ--অপুপ-_আপুপিক:, 

তৈল-_তৈলিকঃ, তাম্বুল__তামুপিকঃ। 

৩৫। তদন্ত প্রহরণম্--'তাহ! ইহার গ্রহরণ (অন্তর), এই অর্থে-- 
ধনুঃ অন্য প্রহরণম._-ধাশ্ছক্ক: (কণ ), শক্তিঃ অন্য প্রহরণম২_-শাক্তীকঃ, 

ধষ্টিঃ প্রহরণম অন্য--যাক্টীক (ঈকক্)। 
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৩৬। তস্য শীলম.-_-“তাহ। ইহার শ্রীল এই অর্থে 
তপঃ অন্ত শীলম._তাপসঃ (ফট), গুরোঃ দোষাণাম, ছত্রম ছত্রম্ অন্ত 

_ছাত্রঃ (ফ)। 

৩৭। অধিকৃত্য কৃতে গ্রচ্ছে--“কোন ব্যক্তি ব| কোন বিষয় “অবলম্বন 
করিয়া কোন গ্রন্থ প্রণয়ন কর! হইয়াছে” «এই' অর্থে £₹₹- 

ঝঃ-_-ভগবস্তম. অধিকৃত্য কৃতম._ভাগবতম,, ভরতান্ অধিকৃত্য কুতম- 

ভারতম, রামম, অধিকৃত্য কৃতম._রামায়ণম (ফায়ন)। ফেয়-_রাঘবান্ পাগুবান্ 
চ অধিকুত্য কৃতম.._ রাঘব, পাগুবীক্মম, কিরাতম চ অর্জুনঞ্চ অধিকৃত্য কৃতম, 

--কিরাতাজ্ুনীষম। 

৩৮। তল্মৈ হিতম._“তাহার হিত” এই অর্থে 

বৃদ্ধণে হিতম._ ব্রাহ্গণ্যম্ (ফ্ক্য), বিশ্বজনেভ্যঃ হিতম.__বিশ্বঞজনীনম, ( ণীন ), 

সর্বজনেষু সাধুঃ-_সার্বজনীনম » সার্বজনিকম, (ফিক)। 

৩৯। নক্ষত্রেণ যুক্ত; কাল_কাল ও নক্ষত্রযোগ' বুঝাইলে নক্গত্র- 
বাচক শব্দের উত্তর £- 

ষফ-_বিশাখয়া নক্ষত্রেণ যুত্তঃ মাস: বৈশাখঃ, এইরূপ-_-জৈযষ্ঠং, আষাঢ় - 

আবাঢ়ঃ শ্রবণ1:-শ্রাবণঃ ভদ্র।__ভাদ্রঃ ইত্যাদি। 

৪০1 তদ্্বহুতি-_“তাহা বহন করে এই অর্থে 
হলং বছতি-_হালিকঃ (ফিক), শকটং বহতি--শাকটঃ (ফ)। 

৪১। তেন জীবতি--'তাহার হবার! জীবিকা নির্বাহ করে” এই অর্থে-- 
ঝিক-বেতনেন জীবতি_-বৈতনিকঃ, জালেন জীবতি _জালিকঃ। এইরূপ, 

নৌস্পনাবিকঃ, বাগুরা--বাগুরিকঃ) ধনুষা জীবতি--খানুষঃ (কণ। 
৪২। তাদর্থ্যে--“তাদথ্য' (তাহার নিমিত্ত ) এই অর্থে-.. 

পানার্থম উদকম্--পাদ্যম্ (তৎ); এইরূপ-" অধ্ধ্যম্) অতিথয়ে ইদম্-. 
আতিথ্যম্। 
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৪৩। স্বার্থেহ্বার্থে নিম্নোক্ত প্রত্যয়গুলি হয়। এই সকল প্রত্যয়ের 
যোগে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় ন1। 

ধঃ_বন্ধুঃ এব-_বান্ধবঃ। এইরপ--চোর--চৌরঃ,. মনস্-_মানসম্, 
প্রজ্ঞা প্রাজ্জঃ, কুতৃছল-_-কৌতৃহলম্, দেবতা দৈবতম্, রক্ষস্_রাক্ষসঃ 
চগ্ডাল__চাগডালঃ, মরুৎ__মারুতঃ। ফ্য-ককণা-_-কারুণ্যম্, সুখ--সৌথ্যম্ 
সেনা--নৈম্ৃম্, ভ্রিলোকী-_ত্রেলোক্যম্, ভেষঙ্জ_ ভৈষজ্যম্, সমীপ- সামীপ্যম্, 
সমান-_সামান্তম্। কন্--নৌ"এব নৌক।, বাল এব-বালকঃ, এক-_একক। 
ধেয়-ভাগ এব-__ভাঁগধেয়,। নাম এব-__নামধেয়ম্। মৃত এব--মৃত্তিকা 

' তিকন্)। দেব এব--দেবতা ( তল্)) বাক এব-_বাচিকম্ (ফ্িক--মৌথিক 

পংবাদ--৪. 7565588 )1 নব্যম (যৎ্)। নবীনম্ (ণীন), নূতনম্, 

নৃত্বম নিপাতন সিদ্ধ )। 
8৪। সোইস্য নিবাসঃ ; অভিজনশ্চ বা_তাহ। ইহার নিবাস”অথব। 

অভিজন' এই অর্থে--- 

বঃ-__মথুর। অন্য নিবাসঃ অভিজনঃ বা_(মাঁথুরঃ)। এইক্সপ--মিথিলা-_ 

ঘধিলঃ, কলিজ-_কালিঙ্গ:১ বিদেহ_বৈদেহঃ, মগধঃ_মাগধঃ, পঞ্চাল-- 

পাঞ্চালঃ | 

৪৫। (সাহস্য রাজা-_-“তিনি সেই দ্বেশের রাজা”, এই অর্থে. 

ক--বিদেহস্য রাজা-্-বৈদেহঃ, মগধস্ত রাজা-_-মাগধঃ নিষধস্য রাজা__ 

ন্যধ: 

৪৬। তন্য ভাবঃ--'তাহার+ ভাব এই অর্থে-- 

ব₹-কুমারম্ত ভাবঃ--কৌমারম্। এইরূপ--শিশু-শৈশবম্য গুরু_ 
গীরবং লঘু-লাধবম,, খনু--আর্জবম,, মৃদু মারদিবম, সুটু--সৌষ্ঠবম্+ পটু 

স্পপাটবম, : স্থরঙি--সৌরভম.। কণ. বুদ্ধ--বাঞ্চক্ম.। ফ-ধীর-- 
ধর্ধযঘ, গন্ভীর-_গান্তীধ্যম ১ শীত-_শৈত্যম, মন্ব--মান্দামও স্ুভগ- সৌভাগ্যম, 
চপণ-্কার্পণ্যম. | 
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8৭। তজ্য ভাব: কর্মচ-_“তাহার ভাব ও কর্ন” এই অর্থে-_ 
সও-ত্রা্গণন্ত ভাবঃ কর্ম বা ব্রাক্ষণ্যমম। 'এইক্পঃ চোর-_-চৌর্য্যম, 
অধিপতি--আধিপত্যম্, অলস-_-আলন্যম্, শূর-_শৌর্যম্, পণ্ডিত-__পাত্ডিত্যম্, 
সহায়-_সাহায্যম্। | 

ফ$_শুচি--শৌচম্, কুশল-_-কৌশলম্, সুহদ-_-সৌহার্দ্যম্। 

৪৮। ইতরেদপি শ্যন্তে _--পূর্ববোক্ত প্রত্যয় নকল ফে, ফ্য, ফিক 
প্রভৃতি ) অন্তান্ত অর্ঠেও ব্যবহৃত হয়। যথ]-_ 

ঝিকি--ধর্মং চরতি--ধাশ্মিকঃ, দ্বারে নিষুক্তঃ--দৌবারিকঃ, লোকে 

বিদ্িতঃ_লৌকিকঃ, সর্বলোকে বিদ্িতঃ__দার্বলৌকিক, শকুনান্ হস্তি-_ 
শাকুনিকঃ (ব্যাধ), সহসা বর্ততে--সাহসিকঃ, নাস্তি পরলোকে ইতি 

মতির্ধস্য-_নান্তিকঃ ৷ ফু _সর্ববভূমেঃ ঈশ্বরঃ-_সার্ব্বভৌমঃ, পৃথিব্যাঃ ঈশ্বর-_ 

পাধিবঃ, চক্ষুষা গৃহ্তে--চাক্ষুষম্, মীমাংলাং বেত্তি অধীতে বা-_মীমাংসকঃ, 

শিক্ষাং বেত্তি অধীতে বা--শিক্ষকঃ (কন), বশং গতঃ__বশ্তঃ (যৎ), 

রথেন সঞ্চরতে__রথিক:,» বয়স তুল্যঃ_ বয়ন্য (যৎ) সমানে তীর্থে 

€ গুরৌ) বসতি-_সতীর্ঘ্যঃ (যৎ), সাক্ষাৎ দৃষ্টবান্--সাক্ষী (সাক্ষিন্ 

পন্থানং নিত্যং গচ্ছতি--পাস্থঃ, (ক্ত্রীং_পাস্থা। ), পন্থানং গচ্ছতি- পথিকঃ 

(কন), (ভ্ত্রীং্তপথিকশী ), কর্ম্মণি প্রভবতি-_কাম্মকম্ (উকঞ), পুনঃ 
পুনঃ ভবম২_পৌনঃপুনিকম | পর্বণি দরীয়তে ক্রিয়তে বা পার্বণম, 
(ষ্), আত্মনে হিতম-_মাত্মনীনমও স্বর্গ প্রয়োজনম, অস্য--ত্বগ্যম, যশঃ 

প্রয়োজনন, অস্য--যশসাম» আযুঃ প্রয়োজনম_.অস্য-_আতুস্তম, ( যৎ) শ্রদ্ধা 

প্রশ্নোজনম. 'অস্য-_আদ্বম. (ফট), কুরয্যস্য ইদম.-সৌরম_.( ্) ক্বয়ভুূব ইদম.__ 
স্যায়ভূবম । 
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৪৯। ত্য ভাবস্বভলোৌ-_'তাহার ভাব' এই অর্থে শবের উত্তর ত্ব ও 
তল্ (ত) প্রত্যয় হয়। ত্ব-প্রত্যয়াস্ত ব্লীবলিঙ্গ ও তল্ প্রত্যয়ানস্ত শব্ধ 

স্্রীলি্ হয়। যথাঁ_ 
প্রভোঃ ভারঃ - প্রতৃত্বম্ প্রভৃতা । এইরূপ--মাচ্য--মনুস্তত্বম্, মনুস্তত] 

রাজন্-_-রাজত্ম্, রাজত।। যুবন্--যুবত্বম্, যুবত! , বিদ্বস্--বিদ্বত্বম্, বিতা । 

৫০। পৃথথাদ্দিভ্য ইমনিজ, বা--ভাবার্থে পৃথু প্রভৃতি শব্দের উত্তব 
বিকল্পে ইমনিচ, (ইমন্) প্রত্যয় হয়। ইমন্ প্রত্যযাস্ত শব পুলি । ইমন্ 

প্রত্যয় হইলে শব্দের অন্তস্থিত উ-বর্ণেব লোপ হয এবং পৃথু ও দৃঢ প্রভৃতির 
স্বানে ব ও “উক্” প্রভৃতি শব্ধ স্থানে “বর" প্রভৃতি আদেশ হয। যথা1-_ 

পৃথোঃ ভাবঃ-_-প্রথিম! ( গ্রথিমন্ শব্ধ ১ম! ১ব)। এইরূপ--মৃছ-_-অদিমাঃ 
দুট-জ্রাটটিমা, কৃশ-_ক্রশিমা, লঘু_লঘিম', গুরু-_-গরিম।, অণু--অপণিমাঃ পটু 

পটিমা, প্রিয়-_প্রেমা॥ মহৎ-_মহিমা, হুন্ব-হদিমা, দীর্ঘ__দ্রাধিমা» নীল-- 
নীলিমা পীশ---পীতিমা, রক্ত--রক্তিমা, শুরু-_শুক্িমা, মধুব _ মধুরিমা, বহু-- 
ভূমা। (ভূমন্্--পুং ১মা॥ ১ব)। এই সকল স্থলে ত্বও তা এই ছুহটি গ্রত্যয়ও 

হইবে। যথা-_পৃথত্বম্। পৃথথতা। | 

৫১। তেন তুল্যং ক্রিয়া চেদু বতিঃ__তাহাব তুল্য ক্রিয়৷ অর্থাৎ 

সাদৃষ্ত অর্থে বতি প্রত্যয় হয়। বত প্রত্যয়ের “বৎ থাকে । যথা 
চন্ত্র ইব- চক্্বৎ। এইরূপ-পিতৃবঞ্, মাতৃবৎ, পুত্রবৎ রাঞজবৎ, আত্মবৎ» 

বিধিবৎ। 
৫২। তদস্য সঞ্জাতং ভারকাদিভ্য ইতচ.--ভাহা ইহার ব! ইহাও 

জন্িয়াছে,, এই অর্থে তারক! প্রভৃতি শব্দের উত্তর ইতচ, (ইত) প্রত্যয় হয়। যথা 
স্"্তারকাঃ অস্মিন্ সঞ্জাতা:--তারকিতম্ (নতঃ)। এইকপ-_পল্পবিত ( তরুঃ ), 

ফল-_ফলিত: (বৃক্ষ ), উৎক্ঠ1--উৎকভিতম্ ( মন; ), তরজিতা ( নদী ), পুষ্প-_ 
পুম্পিত| (লত! ), পিপাসা--পিপাসিত, ত্বণা-_স্বপিতঃ, নিজ/--নিদ্রিতঃ। 
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৫৩। যশুদেতেভ্য পরিমাণে বতুপ-_ পরিমাপ অর্থে যদ, তদ্, 
এত শদ্ষের উত্তর বতুপ, (বৎ) প্রত্যয় হয় এবং যদ ও এতদ্ শবের “্ব" স্থানে 
*আ” হয় । যথা--ষৎ পরিমাণম্ অস্য--যাবৎ--ঘাঁবাশ্ ( পুং ১ম? ১ব:), 
তৎ পরিমাণম্ অস্য__-তাবৎ (5০ 70007), এতৎ পরিমাণম্ অস্য--এভাবৎ 
(৪০ 20001) )। 

(ক) কিম্ ও ইদম্ শবের উত্তর বতুপ, হইলে, “কিয়ৎ ও “ইয়ৎ এই ছুই 

পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথ'-_ 
কিম্ পরিমাণম, অস্য-_কিয়ৎ--কিয়ান্ ( পুং ১মা, ১ব ), ইদম. পরিমাণম 

অন্য--ইয়ৎ (5০ 20110] )_ইয়ান্। 

৫৪। সংখ্যায়া অবয়বে তয়প.--'অবয়ব* শব্ষের অর্থে সংখ্যাবাচক 
শবের উত্তর তয়প, (তয়) হয়এনং দ্বিওত্রি শব্দের উত্তর বিকল্লে অয়চ 
(অয়) হয়। যথা_চত্বার: অবস্ববাঃ অশ্য_চতু্টয়। ঘৌ অবয়বৌ অস্য-_ 

দ্বিতীয়ম, দম ---এইরূপ--জ্রিতয়ম,॥ ত্রয়ম | 

৫৫। তস্য পুরুণে ডট ₹ “পূরণ” অর্থে সংখ্য|বাচক শব্দের উত্তর ডু 
প্রত্যয় হয়। “ডট্; প্রত্যয়ের “অ' থাকে । যথা--একাদশানাং পূরণঃ--একাদশ:, 

স্্রী--একাদশী ; এইরূপ-_দ্বাদশ-__দ্বাদশী, ভ্রয়োদশ_ ত্রয়োদশী । 
৫৬। নান্তাদসংখ্যাদের্নট-__নন্য কোন সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে না 

থাকিলে «পুরণ ন-কারাস্ত সংখ্যাবাচক শবের উত্তর 'মট্ প্রত্যয় হয়। মটু 

প্রত্যয়ের 'ম' থাকে । যথা-_পঞ্চানাং পূরণঃ-__পঞ্চমঃ, এইক্প- সপ্তমঃ, অষ্টমঃ 

নবম: দশমঃ | 

চর 

[5০9০0 ৬ 

৫৭। তদস্যাস্তন্মিন্লিতি মতুপ.-_- (তৎ+অস্য+ অস্তি+অন্মিন+ 

ইতি)-__*্তাহ! ইহার বা ইহাতে আছে, অর্থে শঝের উত্তর “মতুপ প্রত্যয় 
হ্য়। মতুপ প্রত্যয়ের “মত থাকে । যথা 

21 
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মতিঃ অস্য অন্তিস্-মতিমান্ (মভিমৎ পুং, ১মা, ১ব)। এইরপ-্-বুদ্িমান্ 

ধীমান, শ্রীমান্, অংশুমান্, ধন্মান্, বপুক্মান্, গোম!ন্, অগ্নিমান্, পিতৃমান (ক)। 

(ক) অবর্ণা্ ব:-_অকারাস্ত বা আকারাস্ত শব্ধের উত্তর বিহিত মতৃপের 
“ম' গানে এব? হয়। যথা 

জানম্ অন্ত অন্তি-জ্ঞানবান্। এইক্প--বিদ্যাবান্, ধনবান্, দয়াবান্ 
বলবান্। 

(খ) অ-ঙ-ণ-ন স্পর্শান্তা_-যে সকল শবের অস্তে উ, 4, ৭, ন ভিন্ন 
ষ্পর্শবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত মতুপের “ম' স্থানে “ব* হয় | যথা-_ 

বিছ্যুৎ অন্মিন্ অস্তি--বিদুত্ব'ন্। এইরূপ-_ত়িত্ব'ন্, সম্পদ্ধান্। 
(গ) অবর্পোপধা--যে সকল শব্দের উপধায় (অন্ত্যবর্ণের পূর্ব বর্ণ) 

অ, আ) থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত মতুপের “ম" স্থানে “ব, হয়) যথা-- 

আত্মবান্, ভাব্বান্, নভশ্বান্, তেজস্বান্। 

(ঘ) মকারোপধাচ্চ-_ধে সকল শব্দের উপধা স্থলে “ম' থাকে, তাহাদের 

বিহিত মতুপের “ম” স্থানে “ব? হয়। যথা-লক্ীঃ অন্ত অন্তি-দক্ষমীবান্। 
() ন যবাদেঃ “যব, প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিছিত মতুপের “ম" স্থানে 

(ক) ভৃম-নিন্দা-প্রশংসান্থ নিত্যযঘোগেহতিশীয়নে। 
সংসর্গেহতি বিবঙ্ষায়াং ভবস্তি মতুবাদয় ।। 

(১) ভূমা (বহুত), (২) নিন্দা, (৩) প্রশংসা, (৪) নিত্যযোগ, 
(৫) অতিশায়ন ও (৬) সংসর্গ এই সকল অর্থে মতৃপ, প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া 

থাকে। বথা--(১) গোমান্) (২) পদপী, (৩) বূপব'ন্, (৪) ক্ষীরিণঃ বৃক্ষাঃ, 
(৫) উদরবর্তী কন্া, (৬) দণ্তী পাস্থঃ | 

(খ) পন বর্পধারায়াম্মত্বর্থীয়ো! বহুত্রীহিশ্চেদর্থ-প্রতিপত্তিকর*--বহত্রীহি 

সষালেন দ্বার! অর্থগ্রকাশ কর। সম্ভবপর হইলে কর্্মধারয়ের উত্তর মন্তবর্থীয় প্রত্যয় 
হয়। যেমন-্ম্থ (শোভন) বুদ্ধিন্ত সঃ্্ন্বুদ্ধিঃ (জন:) এস্লে 

সুবুদ্ধিমান্ জনঃ--এবপ প্রয়োগ অসাধু। 
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*্ব? হয় না। যখা--বব্মান্, বসামান্, দ্রাক্ষামান্ গরুত্বান্, হরিত্মান্। ককুলসান্। 
উন্মিমান্ঃ ভূমিমান্। 

৫৮। অস্-মায়া-মেধা-অজে।-বিনির্র্বা-তাহা! ইহার বা ইহাতে 
আছে, এই অর্থে অন্ভাগাস্ত শব, মায়া, মেধ! ও শত. শবের উত্তর বিকল 
বিনি ( ধিন্) প্রত্যয় হয়; পক্ষে মতুপ হয়। বখা-- 

যশঃ অস্য অন্তি--বশস্বী ( বশঙ্বিন্-_-পুং, ১ব:), মতৃপ_বশশ্বান। এইরূপ 
শ-তেজন্বী, তেজন্বান্, পয়স্থিনী, পয়ন্বতী ( ধেহঃ ), মায়াবী, মায়াবান্, মেধাবী, 
মেধাবান্, অ্বী, অগ্থানু। . 

(ক) নিত্যং তপসঃ--তপস্ শব্দের উত্তর নিত্য বিনি (বিন্) হয়। 
যথ।__-তপ: অস্য অন্তি--তপস্বী, স্ত্রীং-_তপন্থিনী। 

৫৯। ইন্ বা নৈকম্বরাদবর্ণাৎ__একাধিক দ্বরবিশিষ্ট অকারাস্ত ও. 

আকারান্ত শব্ষের উত্তর অন্ত্র্থ বিকল্পে ইন্ হয়। পক্ষে যথাসম্ভব মতুপ, ও: 
বিন্হয়। যথা 

জ/নম্ অস্য অন্তি_জ্ঞানী (জ্ঞানিন_পুং, ১ম ১ব:), মতৃপ--জ্ঞানবংন। 
এইকূপ--বল__বলী, বলবান। শিখা--শিখী, শিখাব'ন্; মায়া__সায়ী, 
মায়াবান্, মায়াবী , সাহুস-_সাহসী, সাহবান্? উৎসাহী, উৎসাহবান্। 

(ক) নিত্যং স্ুখাদেঃ_-“মখ প্রভৃতি শব্দের নিত্য ইন্ হয়। যথ।-. 

স্থখ+ইন্লস্খী (মুখিন্-পুং)। এইকপ--ছুঃখী, প্রণয়ী ইত্যাদি। 
(খ) হস্তকরাভযাং জাতৌ-_'জাতি' বুঝাইলে হস্ত ও কর এই ছুই 

শবের উত্তর নিত্য ইন হয়। হস্ত+ইন্_হস্তী (হস্তিন্ পুং); কর+ইন 
স্মকরী (হাতী)। 

[55১০ টা ভা 

৬। অতিশীয়নে তমবিষ্ঠনৌ--বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ ্াইলে 
শব্ের উত্তর তমপ, (তম) ও ইঠ্ঠন্ (ইঞ্ঠ) প্রত্যয় হয়। যর্থা-- 
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জম এযাষ্ অতিপয়েন লুই লখুতম:, লি: 1- এইরপ-শগরুতমঃ, 
গরি্ঠঃ | পটুতম$। পটিষ্ঠঃ) প্রিয়তমঃ) প্রেষঠঃ ; দীর্ঘতম, জাখিষ্ঠঃ ; ঘৃগুতসঃ, 
অনিষ্ঠঃ ; কশতম?। ক্রুশিষ্টঃ ? দৃঢ়তমঃ, ভ্রাড়ি্ঠ£ 

৬১। দ্বয়োত্ত্ববীরদ্থনৌ--( ঘয়োঃ+ তরপ.+ঈশ্মহমৌ )--দুইয়ের মধ্যে 
একের উৎকর্ষ বুঝাইলে শব্দের উত্তর তরপ.ং তর ও ঈয়ন্থুন্ ( ঈয়স.) প্রত্যয় 
হয়) যথা 

অয়ম্ অনয়োঃ অডিশন লঘু:__লঘুতরঃ, লঘীয়ান্। িনিটিলন 
গরীয়ান্, পটুতরঃ, পটিয়ান্। প্রিয়তরঃ, প্রেয়ান্ ; দীর্ঘ চর, ভ্রাধীয়ান্; মৃছতরঃ 
অদীয়ান্; কশতরঃ, ক্রশীয়ান্। 

(ক) ইঠ ও ঈয়নুন্ প্রত্যয় হইলে গ্রশন্ত-শব্দের স্থানে শ্র ওজ্য হয়। 
এইরূপ-বৃদ্ স্থানে বর্ষ ও জ্য? অস্তিক স্থানে নে; বাঢ় স্থানে সাধ, অল্প স্থানে 
'বিকল্পে বন্, যুবন্ স্থানে কন্ ও যব; স্কুল, স্থানে স্থবঃ দূর স্থানে দব, উরু স্থানে 
বর, ক্ষুপ্র স্থানে ক্ষোদ, ক্ষিগ্র স্থানে ক্ষেপ, বহুল স্থানে বংহু এবং স্থির স্থানে 

হুয়। 
(খ) ইষ্ট ও ঈয়নুন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে বিন্ ও মতুপ, প্রত্যয়ের লোপ 

হয়। যথা _মায়াবিন্+ইঠ্ঠ-মায়িউ্:, মায়াবিন+ ঈয়ন্গ -মাঁয়ীবান্। বলবৎ 
ই -বলিষ্ঠঃ॥ বলবৎ+ঈয়ন্থ্বলীয়ান্। 

(গ) বহু শবের উত্তর ঈয়নুন্ হইলে ভূয়স্ ও ইঠ্ঠ হইলে ভূয়িষ্ঠ শব 
নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথ।_বহু+ঈয়নু _ভূয়ান্, বহু +ইষ্ঠ- ভূয়িষ) | 

৬২। জঈষদুনে কল্প-দেশ্য-দেশীয়াঃ-ঈিষং) ও ননান' এই অর্থে 
শবের উত্তর কল, দেশ ও দেশীয় প্রত্যয় হয়। যথা-_ 

ঈষদুনো। বিদবান্- বিদ্বৎকল্প, বিৎদ্ধেশ্াঃ, বিদ্বদ্েশীয়ঃ | 
৬৩। তেন তুল্য স্থান স্ছার্নীয়ৌ-_'তাহার তুল্য এই অর্থে শবের 

দত্বর স্থান প্রত্যয় হয়। যথা--পিআ তুল্য--পিতৃস্থান:, পিতৃস্থানীয়ঃ। 
.প্রইরপ--মাতৃস্থান।, মাতৃস্থানীয়। | 
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৬৪। অয়ট._বিকাঁর, অবয়ব, ব্যাপ্তি, সংসর্গ ও অপৃথক্-ভাব বুঝাইলে 
শব্দের উত্তর 'ময়ট” (ময়) প্রত্যয় হয়। যথাঁ-"- 

বিকার ্ন্বর্ণন্তা বিকারঃ-ম্বর্ণময়ঃ ঘট স্ত্রীং_ শ্বণনিয়ী প্রতিমা । 
এইরপ-মৃন্ম- মুন্সী । হিরণশ্ত বিকার: » হিরগায়ঃ (নিপাতন-সিদ্ধ ), স্রীষ্” 
হিরগ্ুয়ী । 

প্রয়োগ £--হিরগ্ুয়ী সীতা-প্রতিকতিঃ-:(উ )। 

অবয়ব-_ দারূণি অবয়ব] অন্য -দ্বারূময়ম আসনম্, কাষ্ঠানি অবস্বাঃ অন্য 
_ কাষ্মম্ হস্তী, অন্লানি অবয়বাঃ অস্য -অক্পময়ঃ যজ্ঞঃ। 

ব্যাণ্তি-জলেন ব্যাপ্তম-জলময়ম্ জগৎ, ধূমেন ব্যাপ্তম্» ধূমময়ম. গৃহম্। 
সংসর্গ_দ্বতেন সংহ্ষ্টম._ দ্বতময়ম্, পাঁপেন মংহ্টম--পাপময়ম্ শরীরম্। 
অপৃথগ ভাব-__বিষ্েঃ অপৃথগ, ভূতম২_বিষুময়ম, জগৎ। এইক্ষপ 

বায়ং শান্ত্রম্, ্রহ্মগয়ং বিশ্বম্, চিন্ময় পুরুষঃ। 

খোশ্চপুরীষে__প্পুরীষ” অর্থে গো শব্দের উত্তর ময়ট, হয়। বথা--গোঃ 
পূরীষম্_ গোময়ম্ (০০%/-৫006 ), 

৬৫। সংখ্যায়। বিধার্থে ধা-_বিধার্থে (প্রকার? অর্থে) সংখ্যাবাচক 

শব্দের উত্তর 'ধ, হয়। যথা__ 
এক বিধ! ( এক +ধা )-.একধ| ( এক প্রকার )। এইরূপ-্বিধা» ত্রিধা, 

চতুরধা, পঞ্চধা, ষেঢ়াঃ শতধা, সহত্ধা। এই শব্গুলি অবায় ও ক্রিমাবিশেষণ। 

৬৬। পঞ্চম্যাস্তসিল্- পঞ্চমী বিভক্তি স্থানেও বিকল্পে তসিল্ (তস্) 

প্রত্যয় হয়। যখা-_গৃহাৎ্_গৃহতঃ, গ্রামাৎ-গ্রামতঃ। সর্বশ্মাৎ্- সর্ব 
উভয়ন্মাঁং--উভয়তঃ | 

পূর্ববন্মিন্--পূর্বঃ, আদোৌ--আদিতঃ, মধ্যে-মধ্যতঃ১ সর্ধন্মিন্-সর্ধবতঃ | 
পরি--পরিতঃ, অভি--অভিতঃ | 

৬৭। অগ্যম্যক্জরল্-”-ছি, অন্মদ্ ও যুন্বদ্ শব্দ ভিল্স সর্বনাম শব্ষের মপ্তদী 
বিভক্তি স্থানে বিকল্পে ত্রল্ (ত্র) হয়। যথা-- 
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সর্বশ্মিন--সর্ববত্র, উভয়ন্মিন্--উভয়ত্র, একশ্মিন--একব, অন্যম্মিন্ অন্য, 

পূরবদ্মিন্__ পূর্ব, পরশ্মিন্--পরত্র । 
(ক) তনিল্ (তস্) ও ত্রল (ত্র) প্রতায় হইলে এতদ্ স্থানে "অ' যদ্ 

স্থানে 'য' তদ্ স্থানে "তি, কিম্ স্থানে কু" ও ইদম্ স্থানে 'ই+ হয় এবং ইদম্ 
শব্জের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি স্থানে বিকল্পে “হ+ হয়। যথা-_ 

এতন্মাং-মতঃ, এতণ্মিন্__'অত্র, যন্মাৎ--বতঃ, বন্যিন্--ত্র, তম্মাৎ-__ততঃ, 

তল্মিন-_তত্জ কম্মাৎ--কুতঃ, কম্মিন্- কুত্র, অন্ম/ৎ--ইতঃ, অশ্মিন-ইছ। 
৬৮। একসর্ব্বয়ে।ঃ কালে দ1._ “কাল, বুঝাইলে এক ও সর্ব শব্ষের 

উত্তর সপ্তমী বিভক্তি স্থানে দা প্রতায় হয়। দ-গ্রত্যয় হইলে সর্বস্থানে 
বিকল্পে সহয়। যথা _সর্ধবশ্মিন কালে-সর্বদা, সদা, একনম্মিনি কাঁলে-_ 

একদা। 

(ক) অন্ত, কিম্ ও যদ্ শের উত্তর সপ্তদী বিভক্তি স্থানে দা ও 

হি হয়। 
অন্ম্মিন কালে-" অন্তদ ; অন্ঠাহি ; কম্মিন্ কালে কদ|, কহি; যন্বিন্ 

কালে যদ, যহি। 
(৭) কাল বুঝাইলে যদ্ ও ইদম্ শব্দের সপ্তমীর স্থানে 'দানীম্ প্রত্যয় 

হয়। যথা-_তশ্মিন কালে তদানীম্, অন্মিন কালে-ইদানীম্। 
৬৯। এছ্যুস্ পুর্ব্বাদেরহনি- দিন বুঝাইলে পূর্ব গ্রস্ত শব্দের উত্তর 

এছ্যুস্ প্রত্যয় হয়। যগা-_পূর্ববশ্মিন্ কীনা এইরূপ-_অগ্সেছ্যুঃ 
ইতরেছাঃ। 

(ক) দিন বুঝাইলে বিভক্তিযুক্ত রর শব্দ স্থানে হাস, সমান শব স্থানে 
সস, ইদম্ স্থানে অগ্য এবং পর স্থানে শ্বম্ ও পরেগ্যবি হয়। বযথ।-_- 

পূর্বস্মিন অহনি-হৃঃ (55:61495 )১ সমানে অহনি স্সগ্যঃ (056 58006 

025 ), অন্মিন্ মহনি অদ্য (6০৫৫5 ), পরস্মিন্ অহনি -শ্বঃ (:০-2০01:0) 

পরেছবি (006 10636 ৫9৩ )। 
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৭০। প্রকারবচনে থাল্ -“প্রকার' অর্থে তৃতীয়! বিভক্তি স্থানে 

€ সাধারণতঃ যুন্মদঃ ভবৎঃ কিম্ ও ত্বি শব্ঘ ভিন্ন সর্বনাম শব্দের উত্তর) 
'থাল্ (থা) প্রত্যয় হয়। যথা 

যেন প্রকারেণ-যখা, তেন প্রকারেণ-তথা, সর্ব; প্রকারৈঃ » সর্বথা। 
'এইরপ--অন্তথ|, উভয়থা, ইতরথ|। 

(ক) কথম্ ও ইথম্ এই দুই পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা--:কন প্রকারেণ 
» কথম্ (1১০), অনেন এতেন ব। প্রকারেণ-ইদম্ (003). 

৭১। ভবে কালাব্যয়েভ্যস্তনষ--ভব অর্থে (উৎপত্তি বুঝাইলে ) 
কালবাচক অব্যয় শব্দের উত্তর তনষ্ ( তন্) প্রত্যয় হয়। যথা-_-গ্যা- 

তনম্। | 

এইবপ--প্রাতস্তনম্, সায়ন্তনম্, দ্িবাতনম্, ইদ্ানীস্তনম্ঃ অধুনাত্নম্ 

ইত্যাদদি। 

(ক) কয়েকটি শব্দের উত্তর নিত্য তনষ. প্রত্যয় হয়। যথ| --উপরি ভবঃ 

--উপরিতনঃ১ প্রাক ভবঃ:--প্রাক্তনঃ, অধঃ ভবঃ-_অধস্তনঃ | 

৭২। কিমশ্চিগ্নৌবিভ্তক্ক্যন্তাৎ__অনিশ্চয় বুঝাইলে বিভক্তিযুক্ত কিম্ 

শব্দের উত্তর চিৎ ও চন হয়। যথা-_ 
কঃ+ চিৎ কশ্চিৎ, ক:+চন- কশ্চন। এইক্প--কাচিৎ, কাচন, কিঞ্চিৎ 

কিঞ্চন, কর্চিৎ, কঞ্চন; কেনচিৎ, কেনচন ; কল্তচিৎ; কম্তচন ; কুত্রচিৎ, 

কুত্রচন ইত্যাদি । 

৭৩। কৃত্যন্তিযোগেহভুভতত্ভাবে চিঃ_ (ক+ভৃ+অন্তিযোগে ) 
অভূত্ততপ্ভব (যাঁহার যেরূপ পূর্বে ছিল না, এখন তাহার সেরূপ হওয়।) অর্থে 
কৃ, তৃ, অস্ ধাতুর যোগে শব্জের উত্তর চি, প্রত্যয় হয়। চি; প্রত্যয়ের কিছুই 
থাকে না । চি, প্রত্যয় হইলে শবের অস্তস্থিত হ্ম্ব দীর্ঘ হদ্দ এবং অব্বর্ণ 

(অ, অ1) স্থানে ঈ হয়। .যখা-__সসলঘুং লঘু করোতি লঘু করোতি ; অশুক্রং, 

শুরুং করোতি-_শুর্লীকরোতি। ্ 
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৭৪। সংখ্যায়; ক্রিযাভ্যা বৃত্তি্ণণনে কত্বস্থজ ক্রিয়ার অভ্যাবৃত্বি- 
গণন অর্থাৎ কতবার নেই ক্রিয়। অনুষ্ঠিত হইল তাহার গনন! বুঝাইলে, 

সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর কৃত্বন্ (কৃত্স্) প্রত্যয় হয়। যথা-_ 
পঞ্চ বারান্ ভূঙক্তে--পঞ্চরুত্বঃ (26 00065) তূঙ.ক্তে । এইরূপ-_ শতকৃত্বঃ, 

সহম্কৃত্বঃ| প্রয়োগ :--নমে। নমন্তেহস্ত সহমকৃত্ঃ+--(গী)। 

৭৫। দ্বি-্রি-চতুর্ভ্যঃ স্ুচ._বারার্থে দি-ঝ্রি ও চতুয়্ শব্ের উত্তর স্ুচ, 

(স্)হয়। যথা-- 

ঘ্বৌ। বারো ভূঙক্তে- দ্িতূ-ক্রে, এইক্প-_ত্রিভূঙি.ক্রে, চতুর ক্তে। 
(ক) একবার অর্থে একশব্দের উত্তর সুচ. (স) ইহ। “সকৎঃ পদ নিপাতনে। 

সিদ্ধ হয়। যথা1--একং বারং ভু$.ক্তে-_-সকৃৎ ভূঙবক্তে? 

অপর কয়েকটি তদ্ধিত প্রত্যয় 
চুপ, (চুঝ), চণপ, (5৭), তাহ! দ্বার খ্যাত এই অর্থে- বিগ্তাটু%:, 

বিদ্যাচণঃ ; অন্ত্রচুঞু, অন্ত্রচণঃ । মাত্রচ, ( মাত্র), (পরিমাণ অরে )- হম্তমাত্রম্, 

জানুমাত্রম্। চরটু (চর )ভূত্তপূর্ব অর্থে দৃষ্টচরঃ। ঠ- কুশল অর্থে কর্মমাণি 

কুশলঃ_কর্মৃঠ;: | ল, ইল, শ; র, ব্য, উরচ. (উর), বল অস্তি (আছে), 

এই অর্থে-ল-_মাসল$, গ্রীলঃ) শীতলঃ, শ্ামলঃ, মৃদুকঃ। ইল- ফেনিল, 

পঞ্ষিলঃ, পিচ্ছিল; | শ- লোমশঃ, কর্কশঃ | র-_ মুখরঃ পারঃ, মধুরঃ। ব-- 

কেশবঃ, গাগ্ডিবম্ (অর্জুনের ধনছু)। উরচ. দস্তরঃ ( উন্নতদস্তবিশিষ্ট )। 

বল._কষীবলঃ (কৃষক), দস্তাবল (হন্ডী)। ব্য--পিতুভ্রাত।--পিতৃব' 2, 

ডুলচ্ ( উল )__মাতুত্রীতা-_মাতুল£। ডামহচ, € আমহ )-মানুঃ পিতা-- 

মাতামহঃ» মাতুঃ মাতা মাতামহী, পিতুর্মাতা-পিতামহী । শস্ (বহু ও 

অল্প অর্থে )--বহুপঃ, ভুরিশঃ, অল্পপঃ | (বীগ্স। অর্থে )--দিশঃ) পঞ্চাশঃ)' 

পাশঃ (কুৎলিৎ অর্থে) বৈয়াকরণপাশঃ, ভিশক্পাশঃ। “আকিন” (অসহায়' 

ক্র্থে )--একাকী। «কন্, (অজ্ঞাত, কুৎসিত, অল্প, হুম্ব, মচ্কম্পা। ও নংড়॥ 
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অর্থে), কম্ত অয়ম্ অশ্ব:-অশ্বকঃ, এইরূপ--মহিষকঃ, উদ্ীকঃ। কুৎ্সিতঃ 
অশ্বং-_অশ্বকঃ; অল্পং তৈলং--তৈলকম্, হনে। বৃক্ষঃ--বৃক্ষকং। 'অনুকম্পিতঃ» 

পুত্র-শপুভ্রকঃ» সংজ।--করভকঃ, রোহিতকঃ। স্ত্রীলিগ শবের উত্তর কনন্ 

হইলে অস্ত্য স্বর হৃস্ব হয়। যথা__মালবী--মালবিকা, মাধবী - মাধবিক1» 

চণ্ডী-_চণ্ডিকাঁ, কালী--কালিক1) শেফালী--শেফালিক1,» শারী--শারিক1» 

যুখী--যু্থিকাঃ দূতী-_দতিকা, সুচী--সুচি কা, কুশগ্ডী-কুশপ্ডিক। তর, তরট্ 

(তর), হম্ব অর্থে হুত্বা কুটা_কুটারঃ। হুম্বঃ অশ্বঃ__অশ্বতরঃ ) ম, 
ডিম, ভব ( উৎপত্তি অর্থে )-__ মধ্যে তবঃ-মধ্যমঃ, এইরূপ--অগ্রিমঃ, আদিমঃ৯ 

অস্তিমঃ) পশ্চাৎ--পশ্চিমঃ | তৃযুক (ত1)-দক্ষিণন্তাং দিশি ভবঃ-্দাক্ষিণাত্যঃ 1 

এইরূপ- পাশ্চাত্য; | 'ত্য-অমাত্য, অত্রত্য ! 'সাতিচ* (সাৎ)-- 

(সাফলা, ব্যাপ্তি, অধীনতা ও দেয় অর্থে )__কৃৎনং লবণং জলং করো তি--- 

জলসাৎ করোতি। দেবায় দেয়ং করতি-দেবসাৎ করোতি। এইরূপ-, 

ভম্মসাৎ, অগ্রিসাৎ, আত্মসাৎ্। ধুলিপাৎ। অকৃ, ইক্ৃ (স্বার্থে )--কন্া- 
কন্তকা, তারা-_তারক1, বাঁলা__বালিকা, লতা--লতিক1। তৈলচ, (&ল ) 

ন্লেহ অর্থে-তিলন্য গ্লেহং_তিলউতৈলম্। এইরূপ-দর্প ঠৈলম্। ইন্--. 

বর্ণ+ইন্বর্ণী (ব্রহ্থাচারী ), অর্থ+ইন্্-_অর্থী (যাচক)। সংজ্ঞা (নাম), 
বুঝাইলে_-উদকম্ অন্মিন 'ন্তিন্ব-_উদশ্বান্ (সমুদ্র), চর্ম অন্যাম্ অস্তি-_ 

চম্ম্বতী (নদীর নাম ), রাজ্যঃ অন্দিন অন্তি--রাজস্বান (শোন রাজবুক্ত- 

দেশ ), তল ( সমূহ অর্থে )__জনানাং সমূহঃ--জনত! | 

গক্ ( গুল্) 

১। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে গক হয়; ৭১ ইত যায়, অক থাকে। যথা 

গৈ--গায়কঃ, নী নায়কঃ, দা--দায়কঃ, ক্ষিপ২-ক্ষেপকঃ, ম্-ন্মারক+» 

পালি--পালকঃ, পঠ২ পাঁঠকঃ, নশ২ নাশকঃ। 

২। নিষিপ্ধার্থে ভবিষ্ুৎকালে ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে পক হয়। যথা 

ভোজন করিবার জ্ত যাইতেছে--ভো'জক: গচ্ছতি। 
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তৃণ ( ভূচ.) 
১। ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে তৃণ, হয়। প্রত্যয়ের ন্ ইৎ বায়, তু থাকে। 

খধা সা দাতা, নী--নেতাও ক--কর্ত ১ হ--হর্তা, ভূ-_তর্ভ।, শ্র-্প্রোতা । 

হন্--হস্তা, জি-__জেতা, যুধ---যোদ্ধ+ গম্--গন্ভ! | 

অথ 
১। কর্বাচক পদের পরবর্তী ধাতুর উত্তব কর্তৃবাঁচ্যে অধ. হয়। অপ. 

প্রত্যয়ের ৭ ইৎ যায়, অ থাকে । যথা _কুস্তং করোতি-কুস্তকাঁর:, এইরূপ-_- 
মালাকার$, সুত্রাধারঃ, বর্ম কারঃ, তস্তবায়ঃ ইত্যাদি । 

অট (ট, টক) 

দিবা প্রভৃতি কর্মবাঁচক পদের পরবর্তী ক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অট্ হয়। 

উ.ইৎ, অ থাকে । যথাঃ--দিবাঁকরঃ, বিভাকরঃ, নিশাকরঃ, প্রভাকরঃ, ভাস্করঃ 

কিস্করঃ, লিপিক?£, বলিকরঃ, চিত্রকরঃ। 
হেতু ও অনুকূল অর্থ বুঝাইলে, কর্মাবাচক পদের পরবর্থী ক ধাতুর উত্তর 

কর্তৃবাচ্যে আট হয়। বখা--হেতু অর্থে-শৌককর:, বন্ধুনাশঃ, অর্থকর:, 
যশস্করঃ, বিদ্যালানঃ । এইরপ-ক্লেশকরঃ) ক্ষোভকর:, রোগকরঃ। অনুকূল 

অর্থে--বলকরং পুষ্টিকরম্ অন্নম্। এইকূপ--হিতকর+, প্রীতিকরঃ, মঙ্গলকরঃ | 
পুবঃ, অগ্র, আগ্রে, অগ্রতঃ-এই কয়টি শবের পরবর্তী হ্থ ধাতুর উত্তর 

কর্তৃবাচ্যে অ হয়। যথা পুরসরঃ, অগ্রপর, অগ্রেদরঃ অগ্রতঃসরঃ | 

অধিকরণ-বাচক পদের পরবর্তী চয়্ু ধাতুর উত্তর কর্তৃবাঁচ্যে অটু হুয়। 
যথা-জলে চবতি--জলচরঃ, স্থলে চরতি-_স্থলচরঃ, বনে চরতি _বনচরঃ, 

বনেচরঃ, নিশায়াঁং চরতি--নিশাচরঃ, পার্থে চরতি-_পার্্বচরঃ, খে চরতি--খচর্ঃ, 

খেচরঃ। রাত্রি শব্দের পর বিকল্প মূ (মুম্) আগম হয়। বথা-_রাঁতৌ চরতি 
-রাত্রিচরঃ, রাব্রিঞ্চরঃ। (ক) কর্ধবাচক পনের পরবর্তী উপসর্গহীন গৈ ধাতুর 
উত্তর কর্তৃবাচ্যে অট (টকৃ )হয়। যথা-_সাঁম গায়তি--দামগ:ঃ | 
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মনবস্ত ভিন্ন কর্তা হইলে, কর্মবাচক পদের পরবর্তী হন্ ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবাচ্যে অট (টক্ )হয় এবং হন্স্থানে ত্বহয়। যথা- পাপং হস্তি- পাপস্্ঃ, 

পিত্বং হস্তি-_পিভভ্ব:, বাতং হস্তি-বাতদ্রং | মনুয্ত কর্তা হইলে অট্(ট্) 
-না হইয়! ক প্রত্যয় হর এবং তাহাতে টু ইৎ ন1 থাকাতে স্ত্রীলঙ্গে ঈপ. হয় 

না। যথ।--শত্রং হস্তি_শক্রদ্বঃ, (ভ্্রী-শত্রদ্ব। ), কৃতং হস্তি--কৃতদ্বঃ, কিন্তু 
হস্তিত্ব: নর) রাজন্বঃ টক্ প্রত্যয় দ্বার! সাধিত । বিশেষ চিহ্ন বুঝাইতে জায়! ও 

পতি শব্ষের উত্তর অটু (টক্) প্রত্যয় হয়। যথা--জযয়ান্ঃ নরঃ, পতিদ্বী 
নারী [যাহার পাণি রেখ! ৰা হাতের রেখায় পত্বী ব। পতির মারক 

'চিহ্ন আছে] 

ণিন্ (ণিনি) 

ধাতুর উত্তর বর্তৃবাঁচ্যে িন্ হয; প, ইত, ইন্ থাকে । যথা-মন্ত্র-মন্ত্রী। 
বদ্--বাদী-- প্রতিবাদী, পরিবাদী, বস্--বাসী, প্রবাসী, অধিবাসী, রাধত 
অপরাধী, চর্-_সঞ্চারী, স্থাঁ স্থায়ী, দ্রিষ,_ দ্বেষী, বিদ্বেষী, রুধ_রোধী, 

বিরোধী, ক্রহ-_দ্রেহী, বিদ্রোহী, ক--অধিকারী, লফষ--অভিলাষী। 

উপসর্গের ও স্ুবস্ত পদের পরবর্তাঁ ধাতুর উত্তর ব্রত, শীল ও পৌনঃপুন্ 

অর্থে ণিন্ হয়। যথা__ব্রত- অর্থে স্ৃপ্ডিলে শেতে- স্থপ্থিলশায়ী | শীল অর্থে-_- 

উষ্ণং তূঙ ক্তে-_উঞ্চভোজী, অন্ধ্যামী, অনু জীবতি-__অন্ুজীবী, সোমং পিবতি 

--সোঁমপায়ী, অগ্রে যাতি--অগ্রযায়ী, প্রমা্যতি-_প্রমাঁদী, সত্যং বদতি--সতা- 

বাদী, প্রিয়ং বদতি-_প্রিয়বাদী, ষনে। হরতি_ মনোহারী, খি করোতি--বিকারী, 

হৃদয়ং গৃহাতি-হৃদয়গ্রাহী (আত্মানং), সভগং মন্ততে__স্থভগমানী, অনু গচ্ছতি 

_ অনুগামী, সহ গচ্ছতি_-সহগামী। (৫পানঃপুন্য অর্থে__পুন:পুনঃ মিথ্যা 
বদতি--মিথ্যাঁবাদী, পুন:গুনঃ পাঁপং করোতি--পাপকারী, পুন: পুনঃ কলহং 

করোতি-_কলহকারী। কোথাও কোথাও তাচ্ছিল্যা্দি অর্থ ন! ববাইলেও 

পিন হয়। যথা-ত্রন্ম বদঘতি-_তরন্ধবার্দী। | 
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কর্মবাচক পদের পরবর্তী হদ্ ধাতৃর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অতীত কালে 

শিন্ হয়; হন্ ধাতুর হ স্থানে স্ও ন্স্থানে তঃ হয়। যথা-+পিতরং জঘান-- 

পিতৃঘাতী, পিতৃব্যং জঘান--পিতৃব্যঘাতী, পুত্রং জঘান-_পুত্রধাত্তী, মিত্রং জঘান 
মিত্রঘাতী । 

ভবিস্তং কাল বুঝাইলে ভূ, যাঃ স্থা, গম্ঃ যুধও বুধ ও রুধ ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবচ্যে ণিন্ হয়। যথাঁ- ভূ-ভাবী, ঘ।--্যায়ী, স্বা_স্থায়ী, প্রস্থায়ী, গম্্-_ 

গমী, আ-গম্-আগামী ; বুধ প্রতিবোধী, যুধ--প্রতিযোধী। 

ইন্(ইনি) 

নিন্দ। বুঝাইলে কর্বাচক পদের পরবর্থা বিপূর্বক ক্রী ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবাচ্যে অতীত কালে ইন্হয়। যথা-_মাংসং বিক্রীতব'ন্-_মাংসবিক্রমী, 
স্ৃতবিক্রয়ী, তৈলবিক্রয়ী, ঘ্বৃতবিক্রপী, সোমবিক্রয়ী। নিন্দা ন। বুঝাইলে ইন্ 

প্রতায় হয় না। 
ভি, ক্ষি, প্র-সথ, পরি-ভূ প্রভৃতি কত কগুলি ধাতুর উত্তর ইন্ (ইনি) প্রত্যয় 

হয়(ক)। যথা_জি-জয়ী, ক্ষি- ক্ষয়ী, প্র-স্থ__প্রসবিনী, প্রসবী ; পরি-ভূ 

_পরিভবী ( অনাদরশীলঃ ) ইত্যাদি । 

থঙ (খশ,, খচ.) 

বিধু ও অরুদ্ শের পরবর্তী তূদ্ ধাতুর এবং পর ও ললাট শব্দের পরবস্থা 
শি্স্ত তপ, ধাতুব উত্তর কর্তৃবাঁচোয খঙ হয়। থণ, ই অ থাকে। যথ!- 
বিধুং তুদ্তি-_বিধুস্থদ:, অরুস্ শব্দের স্স্থ'নে ম হয়, অরুত্তূদতি, অরুস্কদঃ, পরং 

তাপয়তি-_পরস্তুপঃ, ললাটং তাপয়তি--লালাটন্তপঃ। 

অনূর্ধ্য ও উগ্র শব্ষের পরবর্তী দৃশ, ধাতুর উত্তর কর্তৃবীচ্যে খঙ. হয় এবং 

দশ, স্থানে পন্থা হয়। যথা _ অন্্যম্পহুঃ, উগ্রম্পস্থ । 
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ঘঙ. (খচ.) 

প্রির় ও বশ শব্দের পরবর্তী বদ ধাতুর এবং অত্র শব্দের পরবর্তী লিহ, 

খাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে থঙহয়। যথা--প্রিয়ংবদঃ) বশংবদঃ১ অভংলিহঃ। 

বব অর্থে বাচ. শবের পরবর্তী যম্ ধাতুর উত্তর বর্তৃবাচ্যে থঙ, হয়। যথা--- 

বাঁচং বমঃ। 

পুরন্দর শব্দ_খঙ. (খচ.) প্রত্যয়ে নিপাতনে নিষ্পন্ন হয়। যথা-_পুরম্ 

€ পুরং ) দাবয়তি-_পুরন্দরঃ | | 

স্ব, কুল শব্জের পরবত্তাঁ ক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে খঙ হয়। যথ।-- 

সর্ধস্কর:, কুলক্কর:। সর্ব শব্দের পর সহ, ধাতুর উত্তরও থঙ..( থচ,) প্রত্যয় 

হয়। যথ'-_সর্বং সহতে-_সর্ববং সহঃ, সর্ববংসহা-_পৃথিবী। 

কিপন 

স্ুবস্ত পদের পরবর্তী ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ষিপ, হয়, সমুদয় ইৎ। যথা 

সদ-সভালৎ, উপনিষতত পরিষৎ ; হু-পুত্রস্থ:, বীরহত প্রস্থ: তু প্রভিভূঃ, 

ছিষ-ধর্মমদ্িট মিত্রদ্িট; বিদ্-শী্্রবিৎ, ধর্ম্মবিৎ ভিদ্--গোত্রভিৎ, মর্ম্মভিৎ, 

ছিদ-পক্ষচ্ছিৎ, মর্মচ্িৎ। জি-শক্রুজিৎ, ইন্দ্রজিৎ নী-সেনানী:, গ্রামণী:, অগ্রণীঃ, 

রাজ.-বিরাটং সম্রাট ভ্রুহ._ মিত্রঞ্ক্। ও 

ঘওও, 

ভাববাচ্যে ও কর্তৃ ভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর ঘঞ, হয়ঃ ঘঞ ইৎ, অ 

থাকে । যথা:_£পচ--পাকঃ, তাজ-ত্যাগঃ) নশ.-লাশঃ, শুচংশোকঃ। ভূজং 

ভোগঃ, রুজ-রোগঃ, বস্বাঁমঃ, পতপাতঃ, বদ-বাদ:, শপ.-খাঁপ!) তপ-্তাঁপং, 

বু -দাহ:, শ্র-শ্রীবঃঃ লভ.লাভ:, পঠ.-পাঠ+, দ্বন্-শ্বাদঃ, মদ্-মাঁদঃ, হ-ছারঃ) লস্- 

লাসঃ যজ-যাগঃ। ভজতভাগঃ,। রঞ্জ, ধাতুর ন লোপ হয়--রাগঃঃ ভন্জঃ, 

ভজঃ) সন্ড-সঙ্গঃ অদূ-ঘাসঃ | 
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(ক) উপসর্গহীন শ্রি, নী ও ভূ ধাতুর উত্তর ধঞ, হয় (শ্রেনীভূবোধ্নূপসর্গে) ॥, 
যথ।--শ্রায়ঃ, নায়ঃ, ভাবঃ। অব এবং উৎপূর্বক নী ধাতুর উত্তরও ঘঞ, 
ইয়। (অবোঘানিয়ঃ)। যথ|-মবনায়ঃ, উর্নায়ঃ। দৃাতক্রীড়া অর্থে 
পরিপূর্ধবক নী-ধাতৃর উত্তরও ঘঞ হয়। বথা--পরিণায়ঃ | অন্থব্র-প্রভবঃ 
( উৎপত্তিস্থান )১ পরিণয়ঃ ( বিবাহ )$ প্রণয়; ইত্যাদি। প্রভাব শবটি প্র_ 
ভ+ঘএঞ, ন। করিয়া! গ্রকষ্ঠঃ ভাবঃ এইরূপে প্রাদি সমাস দ্বারা নিম্পন্ন করিতে, 

হুইবে। অব-পূর্ব্বক তৃ ও স্ৃধাতুর উত্তর করণ ও অধিকরণ বাচ্যে ঘঞ, হয় ।, 
যথ।--অবতারঃ (ঘাট ), অবস্তারঃ (যবনিক1 )। 

অল্ (অপ অচ.) 

ভাববাচ্যে ও কর্তুতিন্ন কারকবাচে; ধাতুর উত্তর অল্ হয়» ল্ইৎ, অ 

থাকে। যথা জি-জয়ঃ১ ক্ষি-ক্ষয়ঃ১ লী-লয়ঃ, নী-নয়ঃ, ভ্র-দ্রবঃ। অ-আবঃ, 

স্ব-স্তবঃ (কিন্তু গ্র উপসর্গ থাকিলে, ঘঞ, প্রত্যয়যোগে প্রত্রাবঃ, প্রস্তাবঃ-_ 

(«প্রত্র-স্ব-আধ: ) গ্রভবঃ, ভী-ভয়ম্, বর্ষ-বর্ষস, জপ-জপ!, শি-য়ং, চি-চয়ং, 
গর্ব -গ্রহঃ, মদূ-মদঃ১ মুদ্-মোদঃ, শ্লিষ -সলেষ£) 'রুষ ০রে'ষঃ, মুহ-মোহঃ, ভ্রুহ. 

দ্রোহ: জুধতক্রোধঃ» কৃপ-কোপ:, ক্ষুত-ক্ষেত:, তুষ-তোবষঃ) বুধতবোধঃঃ 

খিদ্*খোদ:, মৃশ মর্শঃ, স্পৃশ -ম্পর্শঃ | 
[ হন 1ঘঞ.-ঘাতঃ৪ হন্1 অপংবধঃ, ঘধঃ আ--হ্বে+ ঘঞ আহাব$. 

( জলাশয়ঃ), আ-_হ্ব--নপ-আহবঃ (যুদ্ধম )। 

সু, কর্শন্, পাপ, মন্ত্র ও পুণ্য শবের পরবর্তী কু ধাতুর উত্তর বর্তৃবাচ্যে 
অতীতকালে কিপ. হয়। যথা--স্ু রুতবান্-স্ুকুৎ, কর্ম-কৃতবান্-কর্মমকৃৎ,, 

পাপকৃৎ, মন্্র্ৎ, পুণ্যকৎ। 
রন্ধন ও বৃত্র শব্দের পরবর্তী হন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে, 

কিপহয়। থা ত্রঙ্গহা, বৃত্রহা । 

অন্নি শব্দের পরবর্তী চি ও সোম শবের পরবর্তী সু ধাতুর উত্তর বর্তৃবাচ্যে, 
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অতীতকালে কিপ,, হয়। যথা_অণ্মং চিতবান্-অগ্নিচিৎ সোমং হুতবান্-_ 
সোমন্ৎ। 

অনট.(জ্যুট.) 

ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অনট. হয়; ট. ই» অন থাকে । এই অনট, 
প্রত্যয়াস্ত শব ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা--গম্-গমনম্, ভূজ-ভোজনম্, শী-শয়নম্, 

বস্বসনম্, আ-রুহ+আরোহণম্, ঈক্ষ-ঈক্ষণমূ, চল-চলনমূ, পত.-পতনম্, ক্ষমূ- 
ক্ষরণম্, স্থল-স্খলনম্, রক্ষ -রক্ষণম্, ভক্ষ -ভক্ষণম্, গর্জ-গর্জনম্, লঙ্ঘ.ংলজ্যনম্+ 

ম্পন্ন-স্পন্দনম্, তৃপততর্পণম্,, মন্-মননম্। অধি-ই-অধ্যয়নম্, বঞ্চ-বঞ্চনম্, খণ্ড 

খগ্ডনম্, পা-পানম্ দা-দানম্, গ্ (গৈ )-গানম্, আ্রা-জ্রাণম্, জা-জ্ঞানম্, | 
করণ ও অধিকরণ বাচ্যেও ধাতুর উত্তর অন. হয়। যধা_-করণ বাচেত 

নীয়তে অনেন-_নয়নম্ঃ লোচ্যতে অনেন-_লোচনম্, চর্যতে অনেন- চরণম্ 

ক্রিযতে অনেন-_-করণম্, সাধতে অনেন-সাধনম্। ভূষ্কতে অনেন-ভূষণম্। 

অধিরহাতে অনয়া-অধিরোহনী; অধিকরণ বাচ্যে-শয্যতে অশ্মিন্-শয়নমূ, 
ভূয়তে অস্মিন্--ভবনম্, স্থীয়তে অন্মিন্-স্থানম্। 

স্থ, ছুর ও ঈষৎ শবের পরবর্থী ধাতুর উত্তর কর্মধাচ্যে ও ভাববাচ্যে 

খল্ হয়) খল্ইৎ, অ থাকে। যথ1_কু-নুকর_ ছুষ্ষর, ঈষং করঃ$ গম্- 

স্থগমঃ, ছুর্গমঃ» বহু-মুবহঃ ছুর্বহঃ) ত্যজ-স্ৃত্যঃ, ছুত্তযজঃ, লভ সলভ 

ছুল'ভঃ | 
561:0156 593 

)১7%%01512 66 17760 1607151710১ 

(8) 13210 0176 500. 06 1095880)2, আট 00 056 0165৮, 

(9) 1.91551)009778) 606 500 ০6 90001655. 09110০৫ 10100 0016 

(০) 41010090065 500 ০0£ 711008 আ৪5 2 9611601 ৪০061 (9) 

1036 10 1000 £80010052 ০80) আত ০0009০05, (6) ৮066, 
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৪২৩ 2020 00100905806 2076181100০ 621:0607. (09 ৭06 

৭1655010665 06 910159. 215 5701513117191176 15102. (8) 70176 10076215 

58121 ০0৫01) 12692010856 016 0980 5০1)0091 15 1001: 112170160 
100665, (02) 70015100056 19 01800 0৫6 000, (1) 41 1006111- 

£০0৮ 1080. 100৬৪ ০৬] 0)108 (1) ০৪ 81001101700 002106 
10101215051010 110 006 1095.:000 07176170756 ০ 1001558 13 177206 

:0££০10. (1) 7006 1108 06 21589. 10900150 006 08080061 ০ 

293101080৫6 ত19810199. 

2,19805486%49 3857016 &)0763 107 £7)6 71011019270 :--. 

পরাশয়শ্য অপত্যম্, ছয়োঃ মাত্রোঃ অপত্যম্, ক্ুদ্রভিঃ কৃতম্, শিবঃ দেবত। 
অন্য, অতিথো সাধুঃ, চতুরঃ মাসান্ ব্যাপ্য স্থিতম্, পিতুঃ আগতম্, অন্মাকম্ 
ইন্মূ, লবদম্ অন্য পণ্যম্, বিশ্বঙ্জনেভাঃ হিতম্, শকটং বহতি, বেতনেন জীবতি, 

সুরা অন্ত নিবাসং অভিজনে1 বাঃ শুরস্য ভাংঃ কর্ম বা, শকুনান্ হস্তি, 
চক্ষুধ! গৃহাতে, মৃূদোঃ ভাবঃ, কিম্ পরিমাণম্ অন্য, যশং অস্ত অস্তি। 

8, 70496 £%6 10110808700 :__ ্ 
বাচিকম্, সৌমিওঃ, যাদবঃ, চাপক্যঃ, বাধেয়:, পৌরাণিকঃ, বাটম্পত্যম্, 

শাত্ত:) বাঁসস্তিকঃ, আতিথেয়ঃ, গ্রাম্যঃ, মাগিকম্, ধর্দ্যম্, মদীয়ম্, গব্যম্, তৈলম্, 
ছাত্রঃ রসায়নম্, বৈশাখঃ, নাবিকঃ, বৈদেহঃ, পাটবম্ঃ সৌভাগ্যম্, বয়স্তঃ, শ্রাদ্ধম্, 
রথিক, আন্তিকঃঃ পাঠনম্, পথিকঃ, গ্রভৃতাত নীলিমা, ফলিতঃ, কিয়ানঃ, দ্বাদশ, 

দূপমঃ, অংগুমান্, মেধাবী, করী, গোময়ম্ পঞ্চকত্বঃ | 

4, 79%)7666 086 1911925%7 87585485507 2৫790186 29028 1০07 

276 21006718790 :-- 

'শরথন্ পুক্রঃ প্রজান্ত্র পিতা ইব আচরতি ॥ যেষাঁং গুণাঃ সম্তি, তে সর্কে 
এব তন্ত মানসযোগ্য। ভবস্তি । 

5,10052 06115916155 ০1:05 0: 00০ ৮০ 10021117960 

(001610105১7 

: জগধিদং জলেন ব্যাণ্তম আমীৎ। সুবর্ণ বিকার; অয়ং ঘটঃ। সহি 
তর্কং বেত্তিঃ। | 
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১। কোন একটি অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে 
তাহার সম্পুর্ণ অর্থ করিবে ; কারণ অর্থ বৃঝিতে না পারিলে শুদ্ধ. 
কর। অসম্ভব । 

২। যে বাক্যটি শুদ্ধ করিবে, তাহা বাচ্যের নিয়মানুসারে 
নিবদ্ধ হইয়াছে কি না দেখিরে। যথা 

(ক) গোপাল: গ্রামং গম্যতে | (খ) রামেণ শয্যায়াং শেতে। 

(ক) চিহ্িত বাক্যে “গোপালঃ” কর্তা প্রথম পুরুষ, অতএব কর্তৃবাচ্য 
ক্রিয়া কর্তার অধীন হয়, এই নিয়মানুসারে 'গম্যতে' না হইয়া 'গচ্ছতি' হইবে। 

(খ) চিহ্িত বাক্যে করত] 'রামেণ', অতএব ক্রিয়া 'শেতে' না হইয়! 

শযষ্যতে' হইবে। 

৩। বিশেষ্তের লিগ, বিভক্তি ও বচনামুসারে বিশেষণ পদের 

লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন হইয়াছে কি না দেখিবে । যথা-- 

জুঙ্ঈীলং বালকঃ, রগ্নঃ ন্রারী, মিষ্টঃ ফলানি ইত্যাদি স্থলে যথাব্রমে-_ সুশীল: 

বালকঃ ; রুগ্ন নারী ; মিষ্টানি ফলানি এইরূপ হইবে । 

৪। বাক্যমধ্যে শব্দরূপ বা ধাতুরূপের কোন ভুল আছে কি 

না, তাহা দেখিবে। যথা" 
(ক) বিশ্বানন্ক ভবমমূ। (খ) সদা মাতরং পিতরং চ সেবেখ। (গ) 

গণিং জনং পুজেৎ। (ধ) সমম হৃহিতা। | 

যথাক্রমে শ্ুদ্ধ--(ক) বিছ্ুষঃ ভবনম্। (খ) সদা মাতরং পিতরংচ সেবেত। 

(গ) গুণিনং জনং পুজয়েৎ। (ঘ) সামম হুহিতা। 
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(ক) ইন ভাগান্ত ( গুণিন্, সুখিন্, ধনিন্ প্রস্ৃতি) শব্দের রং 
প্রথমার একবচনে দীর্ঘ ঈকার, আর সর্বত্র হ্রন্ব ইকার হইবে । যেমন-"১ 

১বঃ গুণী, সুথা, বলী, ধনী। অন্তব্র--গুণিন্, বলিন্, ধনিন1, বলি 
ইত্যাদি । 

(খ) খ, র্, ষ--এর ম্বরবর্ণ ও ক-বর্গ প্রভৃতি ব্যবধান থাকিলেও দস্তা ন 

মুর্বণ্য ণ হয়। যেমন-_হরিণা, স্বণাম্, গুরূণাম্ প্রভৃতি । কিন্তু দ্বিতীয়! বিভক্তির 

বছবচনের অন্ত্য নূ, হইবে না| যথ।-_নবান্, দাতৃন্, বৃষান্, হরীন্ | 

(গ) সুধী, প্র, স্ত্রী, ধী, ভী--এই শব্বগুলিব কূপে “য়' এব পুর্বে হস্ব 

ইকার, অন্তর দীর্ঘ ঈকার এবং ভুঃ পরতিভু, জজ প্রভৃতি শব্দেব ক্ধপে “য' এব 

পুর্বে ব্রম্ব উকার অন্তর দীর্ঘ উকার হয়। যথা-_সুধিষঃ, জুধিযৌ, শ্রিয়;, 

সুধীভিঃ, প্রভ্যান্, ভুবৌ, প্রতিভুবঃ ভুরু, প্রতিভুভিঃ ইত্যাদি। 

৫। বাক্য মধ্যে কোন সন্ধির ভুল আছে কি না, দেখিবে। 
যথা”- 

'দশরথোবাচ', দশরথ+উবাচ, এখানে বিসর্গের পৰ আকার ভিন্ন স্বববর্ণ 

“উ' পরে থাকায় বিসর্গেব লোপ হইয়াছে । বিসর্গ লোপের পর আর সন্ধি 

হয় না। অতএব, 'দশরথ উবাচ এইরূপ হইবে। এইরূপ-- (ক) এম্যস্বা 

ধাবস্তি। (খ) সাধ্বিমৌ মুনিবালকৌ--এই হই স্থলে অমী+অস্বা, সাধু7- 
ইমৌ--সদ্ধি হইবে না, অদ্স-শব্ব-নিষ্পন্ন ঈকারান্ত্রও উকাবাস্ত পদের সহিত 

এবং দ্বিবচন নিশ্পন্ন ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত ও এ-কারাস্ত পদের সহিত পরপদের 

সন্ধি হয় না। অতএব, (ক) অমী অশ্ব! ধাবস্তি | (খ) সাধু ইমে মুনিবালকো 

হইবে। 

৬। বাক্য মধ্যে কোনও অব্যয় শব থাকিলে তাহা যথাযথ 

ব্যবহৃত হইয়াছে কি না দেখিবে। বথা-- 
(ক) রাম: প্রাতে ভ্রযতি । (খ) রোগী দিবায়াং শেতে। গে) মিথ্যাং 

লবদেত। 
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এখালে প্রাতর্, দিষা ও মিথ্যা এই তিনটি শখ অব্যয়, অতএব ইহাদের 
টত্তর বিভক্তির লোপ হইয়। (ক) রাম: প্রতত্র যতি | (খ) রোগী দিবা শেতে। 
(গ) মিথ্যা ন বদেৎ--এইরূপ হইবে । 

৭। সংস্কৃত অভিধানে যে শব্দের যে লিঙ্গ ও বচন নিদিষ্ট 
আছে তদমুসারে সেই শব্দ সেই লিঙ্গে বা বচনে ব্যবহৃত হইয়াছে 
কিনা তাহা দেখিবে। ষথা-_ 

(ক) ত্বং মম মিত্র: | (খ) জ প্রাণং তত্যাজ। 

এস্বলে “ক' চিহিত বাক্যে 'বঙ্ধু' অর্থে প্রযুক্ত মিত্র শব ক্লীবলিঙ্গ এবং 
'খ' চিহিত বাক্যে প্রাণ শব্ধ পুংলিঙ্গ ও নিত্য বহুবচনাস্ত ; (ক) ত্বং মম মিত্রং, 
(খ) সপ্রাণান্ তত্যাজ-_-এইরূপ হইবে । 

৮। বাক্যমধ্যে কারক ও বিভক্তির কোন তুল জাছে কিনা, 
তাহা দেখিবে। যথা-_ 

(ক) পিতা মাং প্রচুরম্ অর্থং দাস্যতি | (খ) লক্ষণে রামস্য সহ বনং 

জগাম | 

এস্বলে “ক' চিহ্ন বাক্যে মাম” এখানে সম্খ্রদাণ কারকে চতুথী বিভক্তি 

হইয়! মহম্ হইবে এবং "খ' চিহ্িত বাক্যে 'রামস্ত এখানে সহ শব্দের যোগে 

তৃতীয়া বিভক্তি হইয়। “রামেণ' হইবে । 

৯। বাক্যমধ্যে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ-বিধানের কোন ভুল 

আছে কিনা, তাহ! দেখিবে। যথা 
(ক) রামে। দণ্ডকারণ্যং প্রতস্থ্বৌ । (খ) ইয়ং নদী প্রবহতে। 

এই ছুই স্থলে “ক' চিহিত বাক্যে 'প্রতস্থৌ' এখানে “সমপ্রবিভযঃ স্ব' এই 

হুত্র-্থার। গ্র-পূর্ধ্বক স্ব ধাতুর আত্মনেপদে বিহিত হওয়ায় প্রতন্থে হইবে 

এবং “খ' চিহ্নিত বাক 'প্রবহতে' এখানে প্রাদবহ এই সুত্র ছার প্রপুর্ববক 

বহ ধাতুর পরশ্মৈপদ বিহিত হওয়ায় প্রবহতি হইবে। 
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১*। বাক্যমধ্যে বায় মমাশাস্্ বিধির প্রয়োগ হইয়াছে কি 
না তাহা দেখিবে। যথা” 

মহারাজা ইদং করোতি। এখানে মহৎ শের সহিত রাজন শবের 

কর্ধধারয় সমাস হওয়ায় রাজন্ শব্দের উত্তর (অট্) হইয়া 'মহারাজ' হইবে। 

১১। বর্ণাশুদ্ধির বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। নিম্নলিখিত 

শব্বগুলিতে ছাত্রেব! প্রায়ই বানানের ভূল করে । ' যথা--- 
নীরোগঃ, নিশীথ:, ভাগীবধী, শাবীবিকম্, বাজ্মীকি, কালিদাসঃ, মীমাংসা, 

হর্গা, তঙুলং, শুল্রাষা, প্রত্যুষম্, কৌতুহলম্: মুমূরঃ, মধ্যাহঃ, পুরববাহণ:) অপরাহ্ণঃ, 

স্্ময়ঃ, হিরণায:, পরুমূ স্বাস্থাম্, পরীক্ষা ছন্মূ, ধবংসঃ, জাগককঃ ইত্যাদি । 

১২। বালকের! সাধাবণতঃ কু ধাতুর অযথ। প্রয়োগ করিয়। 

অন্গবাদের মধ্যে ভূল করে। যথা--- 
পাম ধন দান কবিতেছে-সংস্কৃত অনুবাদ কবিবাব সময় বালকফেব। প্রায়ই 

রামে। ধনং দানং করোতি--এইরূপ লিখিয় থাকে, কিন্ত এপ লেখা ভুল। 
কারণ দ] ধাতুব উত্তব অন্ট প্রত্যয কবিয়া “দানং' এই পদটি সিদ্ধ হইযাছে, 
স্ৃতবাং কৃত প্রত্যযের যোগে “কর্তৃকশ্মণে। কৃতি” এই সুত্র ছ্বাবা ইহাব কণ্যে 

যী বিভক্তি হইয়া! 'ধনস্ত' এই পদ হইবে। 
*র্রামে! ধনশ্য দানং কবোতি” এইব্ধপ লিখিলে ভুল হয় না বটে কিন্তু 

এস্বলে প্রামো৷ ধনং দদাঁতি” এইবূপ লেখ। উচিত | 

১৩। (ক) তে পুস্তকং গৃহাণ। (খ) মেখাস্ভং দেহি--এই ছুই বাক্য 

(ক) তব পুস্তকাং গৃহাণ | খে) মহ্ং থান্তং দেহি-_হইবে, কাবণ খুহ্দ্ ও 

অন্মদ্ শব্ষে ত্বা॥ তে, বাম, মা, মে, নৌ, নঃ-_-এই ৪০৮ £20৪গুলি কোনও 
বাকের আরন্তে বসে না। 

১৪ | (ক) দক্ষিণাং গ্রতিগৃহীত্ব। আা্াণঃ প্রস্থিত। (খ) ত্বক্ষে অবস্থিত 
রাতিং যাপয়। যথাক্রমে -- (ক) দক্ষিণাং প্রতিগৃঙ্থ ..| (খ) বক্ষে অবস্থায়... 

ধাতুর পুবেব উপসর্গ থাকিলে জট প1 হইয়া ল্যপ হইবে। 



[2590 

(০59002000)পঠুর০৪ 

[0001690% (07560 

, ভীতঃ পক্ষীগণ: সমস্তাৎ 1. ভীতঃ পক্ষীগণঃ সমস্তাৎ 

পলাযস্তি। পলাযতে। 

2. কথং ত্বমকাবণং ভৃত্যবে কুধ্যতি? 2. কথং ত্বমকাবণ: ভূত্যায জুধ্যমি? 

2. প্রিষমপি মিথ্যাং যা বদস্ব। 3, প্রিষমপি মিথ্যা মা বদ। 

4. সন্সাঙ্ছন্ তশ্য দ্বৌ ভার্য্যে আস্তাম্। 4. সআজঃ তশ্য ছ্ধে ভার্ষ্যে আস্তাম্। 

৮. গ্রামশ্য উভযতঃ মহান্ সবে 5. গ্রামম্ উভযতঃ মহৎ সব: বর্ততে। 
বর্ততে। (0. ঢ. 7941) 

6. পুণ্যবানোহ্যং জন: যতস্তন্য 6. পুণ্যবান্ অঘং জনঃ, যতন্তন্ 

চতল্োহপি পুত্রাঃ বিদ্বাংসঃ | চত্বাবোহপি পুত্রাঃ বিদ্বাংসঃ। 
1. অ্রমরাঃ পুষ্পমধুং পিবতুম্ অবণেযে ৭ অ্রমবাঃ পুক্পমধুঃ পাতুম্ অবণে 

ধাবস্তি | ধাবস্তি। 

৪. স পিতুবিপুল] সম্পত্তিমলভঙৎ। ৪. স পিতুবিপুলাং সম্পন্তিমলভত | 

9. স প্রত্যহং নিদ্রাহৃথিতঃ ভগবানং 9. স প্রত্যহং নিদ্রাযাঃ উদ্ঘিতঃ 

্মরতি। ভগবস্তং স্মবাতি। 

10. তে যাচকান্ ধনানি দদ্তি 10. তে যাচকেভ্যঃ ধনানি দদতি। 

11, যে! বিদ্বান সো বছুভিঃ পুজ্যতে । 11 যো বিদ্বান স বহুভিঃ পুজ্যতে । 
12, অদদৎ ধনং ওট্যৈ বাজা। 12. অদদাৎ ধাং তশ্যৈ বাজ]। 

18. ভূষসী যলস্তেন গ্রাপ্থমূ। 13. ভুযঃ বশস্তেন প্রাপ্তম্। 

14. ভবান্ কথং মামঘজানাসি ? 14. ভবান্ কথং মামবজানাতি ? 
8. বামবাঃ ফলানি ভুগ্রস্তে। 15. বানবা: ফলানি ভুত্রতে | 

56. পরোক্ষে কার্যাহস্তারং মিত্র. 16. পরোক্ষে কার্য্যহস্ত, শিত্রং 

বনজয়েৎ। বঙ্জয়েখ। 
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৬৪ গুণীনাং মুনীনাং সাল্গিধ্যং 
পাবনম্। 

2১, স্তাষেন বাজ)ং শাসতি রাজা । 

19, গ্ৃহ্ত পশ্চিষস্যাং দিশি বটবৃক্ষ 

আন্তে। 

20, শিশবঃ শব্যাযাং শযস্তে | 

2]. বটে অধিতিষ্ঠন্ স সর্ধবং 

শুশ্রাব। 

28. সিংহং দুষ্ট 1 দুবং প্রতিষ্ঠতি 
চিত্রকঃ। 

29. স সপ্ত বধান্ ব্যাকবণমধীতে। 
24, তে শত্রন্ নিহস্তি । 
2, স হি যশে৷ লভিতুং সর্ধবদ। 

অচেষ্টৎ। 
26, মাং পুস্তকমেকং দাতুমর্হসি 

ভবান্। 

+*শুন, চত্বাবঃ কন্তকাঃ অশ্মিন্ দিশি 

আগচ্ছন্তি | 

28, বিদ্যালয়ং গচ্ছন্ তে পথে 

ক্রীড়ারতা অভবন্। 
29, সত্ৃন্ঠ সেবায়াং মনং নিদধে। 

80. এবং পরস্পবং বিবদস্তস্তে 

নরপত়াঃ সকাশষগচ্ছন্। 

৬/%), সব্ধ্বে জনা; দিবায়াং জাগ্ত্তি। 

27, 

58, 

চ১, 

20. 

21, 

22, 

23. 

24 

25. 

26. 

27. 

28, 

29, 

90, 

$১. 

2887: 00288082108 80 278 81,850 

00506 

গুণিনাং মুনীনাং সাঙ্লিধ্যং 

পাৰনম্। (0, 0. 1948) 

ম্যাযেন বাজ্যং শাস্তি রাজ] | 

গৃহাৎ পশ্চিমাযাং দিশি বটবক্ষ 

আন্তে। 

শিশবঃ শয্যাযাং শেবতে । 

বটম্ অ'ধতিষ্ঠন্ স সর্বং 

শশ্রাথ। 

সিংহং দৃষ্ট। দুবং প্রতিষ্ঠতে 
চিত্রক2 | 

স সপ্ত বরধাণি ব্যাকবণমধীতে | 

তে শজন্ নিদ্বন্তি | 

স হি যশো লন্ধং সর্ববদ। 

অচেষ্টত। 

মহাং পুস্তকমেকং দাতুমর্থসি 

ভবান্। 
চতজঅ:ঃ কন্তকাঃ অস্যাং দিশি 

আগচ্ছন্তি। 

বিষ্ভালয়ং গচ্ছন্তঃ তে পি 

ক্রীড়াবতাঃ অভবন্। 

স তস্য সেবায়াং মনো নিদধে। 

এবং পরস্পরং বিবদনানাস্তে 

নবপতেঃ সকাশমগচ্ছন্,। টি. 

সর্ব অনাঃ দিবা জাঞ্াতি 



32, 

53. 

34. 

26. 

36. 

37. 

88. 

&0. 

ধু], 

42, 

48, 

44. মহারাজা প্রজা: ম্তাষেন শাসতি | 

0040৮ 838058 ? 

[0005০0৮ 

পিতুন্তে নামং জানিতুমিচ্ছার্মি | 
অশ্মিন্ দিশি সবে! এক 

বর্ততে । 

তদানীং সর্ষে অন্মরা 

নর্তিতৃমাবেভিবে । 

দিবাযাঁং মা স্বপ। 

অপাবা হি ভগবানশ্য মহিমা | 

গুকং সেবস্তে জনা: জ্ঞানং 

লভিতুং সামর্থাঃ | 

ফলানি সংগৃহীত্বা তন্মাৎ 

স্বানাৎ পলাঁষতে সম্চৌব2 | 

. সসনেগেন গচ্ছন্ পথে 

পতিতঃ | 

এষো নবে। মিথ্যাং বদি। 

ভবান্ পাঁপকশ্মাদ বিবম | 

বর্ধাযাং নভো৷ মেঘাবৃতন্তিষ্ঠতি | 

মুনির্বনেহধিবসতি, ব্যাত্রং তু ন 

বিভেতি। 

/45, সর্বে্ জনা; দিবায়াং জাস্তি | 
46,ীয়মাগচ্ছতি মহারাজ্ঞো মিত্রঃ | 

82, 

39. 

34. 

3১. 

36. 

3. 

38. 

39. 

40. 

ধু], 

42. 

43, 

4ক, 

(00৭০৮ 

পিতুন্ডে নাম জ্ঞাতুমিচ্ছামি | 

অন্যাং দিশি সরং একং 

বন্ততে। 

তদান1" সর্ববাঃ অগ্পবসঃ 

নর্তিতুমাবেভিবে 

দব। মা স্বপিহি | 

অপাবো হি ভগবতহ মহিমা । 

গুকং সেবমানাঃ জনাঃ জ্ঞানং 

লব্ধ,ং সমর্থাঃ। 

ফলানি সংগৃঁহ অন্মাৎ স্থানাৎ 

পলাবতে স চৌবঃ। 

স সবেগং গচ্ছন্ পথি 

পতিতঃ | (0. ঢে, 1947) 

এষ নবঃ মিথ্যা বদতি। 

ভবান্ পাপকর্শ: বিবমতু | 

বর্ধান্থ নভো৷ মেঘাবৃতং তিষ্ঠতি। 

মুনির্বনম্ অধিবসতি, ব্যাস্্রাৎ'তু 

ন বিভেতি। 

মহাবাজ: প্রজা; ম্তায়েন শাস্তি। 

(0, 0. 1948) 

46. সর্ব অনাঃ দিবা জাগ্রতি। 

40, ইদমাগচ্ছতি মহারাজপ্য মিত্রেম্। 

৬4]. অগ্থে! তৃষ্ণার্তায় ষেআপং দেহি । 47, জঙ্থ ! তৃষ্ণার্তীয় মে অপ: দেহি । 
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£8, রথেধিতিষ্ঠন্ রাজ! শত্রং 
পরাজয়তি | 

৮49, প্রাতে উত্থায় ভগবানং স্মর | 

১ "5০. মে মনসি দুঃখং নান্তি। 

6], বিপদাৎ বক্ষ মাং ভবান্ 

82. শিশবঃ গৃহেযু অধিশয়স্তি | 

»$8, মহারাজ প্রজান্ সেহেন 

পালয়তি। 

২৮৫, এতাদ্শী মিথ্যা ত্বয়া ন বজব্যা। 

** 8৮, সর্থে দিবায়াং জগ্রস্তি। 

৮.8, আপদে ভগবানেব অস্মাকং 

শরণম্। 

&7, তে বাক্যং মম ন রোচতে। 

২৪৮ দিবি দেবাঃ অধ্যাসস্তে | 

89, মাতৃন্ প্রণত্ব! গৃহং গচ্ছ। 

60, সর্যবে জনা: ব্যাম্রাৎ ভয়স্তি 

€?+ স্বাত্বং ফলং বালক 

রোচতে। 

62, মহারাজ! রিপুম্ পরাজয়তি | 

63, অষ্টানি ফলানি লতাদাহর | 

৪4, সিংহাঃ দিবায়াং পর্বতগুহাসু 

অধিবসন্তি | 

6৬, নে ধনন্য প্রয়োছিনং লাত্ভি। . 

4৪, 

49, 

০, 

81, 

6. 

১3. 

54. 

58, 

66. 

67, 

5৪. 

69. 

6০, 

61, 

002:9০8 

রথমধিষ্ঠন্ রাজ! শত্রং 
পরাজয়তে। 

প্রাতরথায় ভগবস্তং সমর । 

মম মনসি হুঃখং নাস্তি। 

বিপদ: রক্ষতু মাং ভবান্। 

শিশবঃ গৃহানি অধিশেরতে | 

মহারাজ; প্রজাঃ মেহেন 

পালয়তি। (0. 0, 195০) 

এতার্দশং মিথ) ত্বয়া ন বকতব্যম্। 

সর্বেবে দিবা জাগ্রতি। 

আপদি ভগবানেব অন্মাকং 

শরণম্। 

তব বাক্যং মে ন রোচতে। 

দিবং দেব। অধ্যাসতে। 

মাতৃ: প্রণম্য গৃহং গচ্ছ। 

সর্বেব জন।ঃ ব্যাতত্রাৎ বিভ্যতি | 

স্বাহ্ু ফলং বালকায় 

রোচতে। 

62, মহারাজ: রিপুন্ পরাজয়তে । 

(০. 0. 1951) 
৪3. অষ্ট ফলানি লতায়াঃ আহর | 

64, সিংহাঃ দিব! পর্বতগুহাম্ 
অধিবসন্তি। 8৮ 

৪6, মন ধনেন প্রয়োধনং নাস্তি। 
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(১) এষে। নরঃ মাং বততরমেকং অদদাৎ | (২) স নারী পতিং শুশ্রাবস্তী 

প্রাণং জহোৌ।| (৩) শুবান্ মাং কিম অবদঃ | (৫) অন্ত দ্রবশ্য কোছপি 

প্রয়োজনং নাস্তি। (৫) রোগিঃ স্বাহুং অন্নং ভুনভ্ি | (৬) সীতা অরণ্যে 

অধিবসন্তি রোদ । (৭) মম তৎস্ুকরম্। (৮) দবিদ্রঃ প্রাণং ত্যজিতুম্ 

উচ্ছতি | (৯) ইমাং রমণীয়াং চক্দ্রমাং পশ্য | (১০) বন্ধুঃ আগতৌ অন্য সার্ধা- 

মহমগচ্ছতি । (১১) পিতা বশশ্বদং পুত্রম্ জাদরতি | (১২) ভগবতো| মহাদেবস্ 

মহিমাং বর্ণয়িতুং কো সমর্থ: ? (১৩) বলবান্ যুবা মাং ধাবতি। (১৪) বিংশতয় 

নাধ্যঃ ফলানি আনয়িতৃং গতা। (১৫) মুনি অষ্টানি সমিধানি সংগৃহীত্বা 
আগত: । (১৬) গুরুং সেবন্ শিষ্তাঃ পাপকণ্মাৎ বিরমন্তে | (১৭) মহারাজা 

আদেশমিদং ত্বয়া পালনীয়ম্। (১৮) অশ্মিন সংসদি শতাঃ বিদ্বান জনাঃ শাস্ত্ং 
বদস্তি| (১৯) ত্রি: নারী মাতুঃ সহ যাস্তি | (২০) ধনু গৃহীত্বা ব্যাধঃ গভীরং 

ধনং অপ্রবিশৎ | (২১) মাতৃন্ প্রণমিত্ব! পুত্রং বিদেশং প্রতস্থৌ | (২২) অনয়া 

স্ত্রীয়াং তান্ স্তিয়ম্ উক্তা। (২৩) গোপেন গাং অনুহ্থৎ। (২৪) ময়া গুরুং 

একং প্রশ্নং পৃচ্ছ্যতে | (৫) রজনী আগতে ব্যাধং স্বগৃহম্ প্রত্যাগতম্। (২৩) 

সর্পং বিভ্যান্তী নারী গৃহং প্রত্যাগতা । (২৭) অস্য গিরেঃ অভিতঃ বিবিধানি 

বক্ষাঁনি অবিষ্কন্। (২৮) অন্মিন্ সভায়াং অনেকা; বিদ্বানাঃ অধিতিষ্ঠতি। 

(২৯) পিতু আজ্জয়া রাম বনং প্রাতিষ্ঠত। (৩০) আলণ্ঠং পরিত্যদ্দিত্বা ত্বং ধশং 
লভিতুং যতভাম্। (৩১) অহং চ ত্বং চ বিগ্যালয়ম্ আগচ্ছৎ। (৩২) অন্বে ! মাং 

বিপদাৎ রক্ষ | (৩৩) তে ইদং বাকাং ন সংগচ্ছতি | (৩৪) মহারাজ দশরথস্ঠ 

তিত্রঃ দারাঃ আসন্। (৩৫) শিক্ষক: হুশ্মেধং ছাত্রং অক্তুধ্যৎ | (৩৬) অন্য 

পথস্ঠ পরিতঃ বহব: বৃক্ষাঃ সম্তি। (৩৭) ত্রিভিঃ বালিকাভিঃ পুষ্পাণি চক্রান্তে । 

৩৮) ধ মাং শতীনি মুদ্রাঃ ধারয়তে | (৩৯) অপ্মিন জগতে জক্্ীমস্তঃ অপাঃ 
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অুখা তবতি। (৪০) বর্ধায়াং স্ব: পথঃ অগ্ন্য ভবতি। (৪১) তন্করাঃ দিবায়াং 

শয়ন্তি রাত্রে জাগ্রস্তি চ। (৪২) ত্বং অহং সশ্চ তৎ কর্াম্ অকুর্ববন্। (৪৩) মম 
সখিনা পঞ্চশতানি ফলানি প্রাপ্তাঃ | (৪88) প্রাতে সুগন্ধি বায়ু প্রবকহতে। 

(8৫) শবদস্য আগমনে দিশাঃ নিশন্মলাঃ ভবস্তি । (৪৬) মাতা প্রতি পুত্রঃ ভক্তিং 

কর্তব্য । (8৭) সর্ধেষু ছাত্রেযু বান: বুদ্ধিত্তবঃ | (৪৮) আর্দ্রে ভুমৌ কথম্ 

উপবিশসি ভবান্? (৪৯) পুত্রঃ সহর্ধেণ পিতান্ অবদৎ। (৫০) ম্বতেহপি 

নরে ত্য যশং তিষ্ঠতি | ৫৫১) ধনহীনস্য জীবনে কিং প্রযোজনম্। (৫১) 

শ্রমায বিন ক্লষিকার্য্যং ন ফলতি। (৫৩) পূর্েরু যুঃ কনীযান্। (৫8) বাজা 

দশান্ ব্রাহ্মণান্ আমন্তরয়িত্বা অভোভযৎ । (৫৫) সর্ধ্বেযু এব বিপদেযু পবমেশ্ববঃ 

খ্বণীয়ং | (৫৬) অল্পসা বুভুক্ষং জণং অন্নং দেহি | (৫৭) 'অযং মাসেন ইদং গ্রশ্থং 

অধীতম্। (৫৮) সর্ববাণাং নদীন।ং গঙ্গা শ্রেষ্ঠা। (৫৯) ক্রুদ্ধঃ শিক্ষ ঃ ভাত্রম্ 

অপ্রহরৎ। (৬০) পাগী নিশ্শলং সুখং ন লভতি । (৬১) অস্তি মে বহবে। মিত্রাঃ 

তথাপি তাম্ অতীবম্ আদ্রিযামি । (৬২) বর্ধন্তং বোগং মে উপ্ক্ষেৎ। 
(৬৩) পরস্পরং বিবদন্যঃ তে বাঁজস্য সভাং গতবান্। (৬৪) ছঈঃ জন: স্পেণ 

শিশুঃ ভীষযতে। (৬৫) কষ্টং সহন্ ছাত্রঃ গুবোঃ বিদ্যাং লভতে। (৬৬) বাঁজলক্ষী 

বিলাপ কুর্ববস্তী অবদৎ। (৬৭) হন্ুমানেন অশোকবনে সীতা দৃষ্র্বতী | (৬৮) 
ধিক্ মূর্খ অহং তব সার্ধাং মৈত্রী ন কাধ্যম্। (৬৯) বিপ্রাঃ কুন্গুমৈঃ শিবম্ 

উপতিষ্ঠন্তি "্ম | (৭০) নঙ্ম্ দমযস্তীং উপাযচ্ছৎ। (৭১) বিপ্রং গাবং দদন্ 

রাজ প্রাসাদে অধিষ্ঠতি । (৭২) অহম্ গুরুং বেদম্ অধ্যাপয়িতুম্ অপশ্যম্। 
(২৩) ব্যাধস্য পশ্চাতে একে। সর্পং তরুকোটরাৎ পতিতবৎ। (৭8) মহাতেঞ্জহসৌ 

বীর! সর্ধবান্ সৈশ্যান্ জঘান। (৭৫) ছাত্রং বিদ্াং লভিত্বা গৃহং প্রত্যাবর্তৃস্তি | 
020715 ৪ 
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(১) অন্মিন সভারাং একবিংপতয়; পর্ডিতাঃ বন্ধন্তে। (২) মাং দি ন 

কৌচিতে | (3) ভবান্ মাং কিং বদিস্কাসি ? :,€8) মহারাজ দশরথস্য তয় 
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পত্ধ্যাঃ আসন্। ৫৫) বিছ্ষ! জনা: ভগবানং স্মরস্তি | (৬) গুরোঃ প্রতি তস্য 
মহতী তক্তিঃ আসীৎ। (৭) প্রবল: ন্বপতি: সর্ধবান্ শত্রন্ অপরাজয়ৎ। 

(৮) দ্বৌ। বলকৌ৷ অনেন পথেন গচ্ছন্তৌ ময়া দৃষ্টবন্তো | (৯) জ্ঞানবস্তঃ নরাঃ 
কৌশলেন সর্ধং কার্যং সাধয়স্তি । (১০) ব্রয়ঃ সিংহাঃ তথ্মিন্ বনে অধিষ্ঠতি। 

(১১) উভয়ৌ বামশ্যামৌ বিস্ভালযম্ আগচ্ছতাম্। (১২) নবপতিঃ হুষ্টেভাঃ 

ভূত্যে পরিক্রুধাতি। (১৩) তশ্য নগ্যা উভযতঃ বহবঃ ব্বক্ষাঃ আসন্। 

(১৪) অন্বে! অনুমন্ম্ব অহং দেশান্তবং গমিষ্ঠামি । (১৫) নিশ্শলেন আপেন 

ইদং পৃঝয়। (১৬) যথা তব প্রাণ: প্রিষঃ, সর্ববাণাং জন্তণাং অপি প্রাণঃ | 

(১৭) দবিদ্রেঃ ধনিনং অর্থং যাচিতবান্। (১৮) দশানি ফলানি প্রাপ্য অহং 

আনন্দিত: বভুব। (১৯) ব্যান্তরং ভীতাঃ শ্গালা; অন্যং বনং পলায়স্তে ৷ 

(২০) বযং বুষং চ পিতুঃ সহ তং নগনং গমিস্তথ | (২১) হুষ্টঃ কংসঃ কৃষ্ণায় 

অভিদ্রহ্থতিত্ম | (২২) বজনী গে ব্যাধ ধন্গুং গৃহীত্ব। কাননং প্রতস্থৌ। 

(২৩) পুত্র: পিতুঃ সার্ং গৃহম্ আগতঃ | (২৪) ববি তেজেন সর্ধবাণি দ্রব্যাপি 

অভিভবতি | (২৫) মহাবাজা যুধিষঠিবঃ চত্বাৰৈঃ ভ্রাতৃভিঃ সহ বনং জগাম। 

(২৬) অস্মিন্ কর্মে ময় কিমগি আগ্রহ; নাস্তি | (২৭) বয়ং নিথ্যাবাদীং জনং ন 

আদ্রিষামঃ | (২৮) অহ ত্বং চ বিদেশম্ অগচ্ছম্। (২৯) বর্ধায়াং গগনে যেখষ্ 

অবলোকরিত্ব! কর্ষকা অহর্ষন্। (৩০) ইমে প্রজা: বান্জীম্ উপহারং দদস্তি। 

(৩১) সরিতানাং বারৌ কমলাপুষ্পা দশ্যান্তে | (৩২) মম: মিত্রঃ কাং দিশং গতঃ? 

(৩৩) ত্বং কিং চন্্রমসং দিদ্বক্ষসি ? (৩৪) তামসী রাত্রৌ গগনে বহবঃ নক্ষব্রাঃ 

উদিতাঠ | (৩৫) যে নরাঃ প্রাতে শয়স্তি, তে খ্বাস্থ্যং ন প্রাপ্রোস্তি। 

(৩৬) দিবায়াং সর্ব নরাঃ কর্ণাং কুর্ববস্তি। (৩৭) হস্তোপাদান্ প্রক্ষাল্য দেবং 

পু্য়। (৩৮) মম প্রাণাৎ অপি ত্বং প্রিয়তর | (৩৯) ব্যাকবণম্ অধীস্থা 
সাহিত্যং পঠেৎ। (৪০) অহং তব শতাঃ রৌপামুদ্রাঃ ধারয়ামি । (৯১) পক্ষী 

বক্ষে অরিবসন্ রাত্রি যাপয়তি। (৪২) কোহপি মিথ্যা বাক্যং ন বদেখ। 

(৪৩) অশ্মিন্ বিপদে ভগবান্ তব মঙ্গলং বিধান্ঠতি | (88) দলীল! শিল্তাঃ ও চি 
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শুজবস্তি | (8৫) বিশ্বামিত্রঃ রামণ্ত সার্ধাং তপোধনে প্রতন্থ্ৌ | (85) দৃততর্া: 

জরিয়; সদ। অস্ুখিন্যঃ ভবস্তি ৷ (৪৬) দেবরাভ্রঃ সভায়াং সহল্াঃ সুরা; অভিষ্ঠঞ্চ। 
(৪৮) রাজ! মহাম্ একঃ গাবং অদদাৎ। দ্ুপতিঃ দরিদ্রং বিপ্রং ধনং প্রতি- 
শৃণোতি | (৫০) ইদং দ্রব্যম অস্মাকং হুল'ভম্ | ৫৫১) দশ ফলানি আনিত্ব। 

ছাত্রঃ গৃহং প্রত্যাগতঃ | (৫২) দরিগ্রঃ তৃণশব্যায়াম্ অধিশেতে | (৫৩) দম্পতী 

তপোবনং অগচ্ছন্। (৫৪) মুনয়ং অহোরাত্রিং ভগবানং অ্তবস্তি। 
€৫৫) পরমেশ্বরম্তম থতে বিপদেভ্যঃ ব্রাভুং কো সমর্থো ভবেৎ। (৫৬) বৎস ! 

অস্থাৎ পাপকণ্মাৎ বিরমন্য | (৫৭) ভবান্ পশ্চিমন্মিন দেশে গচ্ছ | (৫৮) বয়ং 

রুদন্তীং নারীম্ অপশ্যম্। (৫৯) শিক্ষক: মাং গ্ৃহং গন্তম আদিশতি। 

€৬০) রামচন্দ্রঃ রাবণং নিহত্য সীতাম্ অযোধ্যাং আনিনায়। (৬১) পতিন। 

সখিনা চ লহ বধূং আনীয়ত। (৬২) এধু তরুশাখান্্ বিহগাঃ অধ্যবসন্। 

(৬৩) ধঙ্গু গৃহীত্বা ব্যাধঃ ম্বগষাষ গচ্ছতি | (৬৪) প্হে আগত পুজ: মাতরম্ 

অগ্রণমৎ | (৬৫) অম্যস্বা ক্রুতম্ অধাবস্ত | (৬৬) ময় অন্য উদ্ভানস্ত পরিতঃ 

কাচিৎ নদী দৃষ্ট1। (৬৭) গুরুঃ জ্ঞানবান্ ছাত্রান্ কঠিনানি প্রশ্নীনি অপুচ্ছৎ। 

(৬৮) কে প্রিয়ং সথিং ইদং নিবেদয়। (৬৯) উত্তরে হিমালয়ঃ নামঃ 

পর্বত বর্ততে। (৭০) মহারাজন্! মম অপরাধং ক্ষমত্ব ভবান্। (৭১) 
চৌরা: তমসাচ্ছম়্ে রাত্রে ভ্রমস্তি। (৭২) অয়ং শিষ্য; ছে মাসৌ কাবাম্ 

অধ্যেতে | (৭৩) ধাষীমৌ শিশ্তান্ অধ্যাপয়ৎ। (৭8) সমাং নিয়তং পরি- 

ক্কুধ্যতি। (৭৫) ইদম্ আশ্রনস্বগং ব্যয়! ন হস্তব্যম্। (৭৬) ত্রাক্ষাণং গাবং 

দত্ধ! রাজা পুণযম্ অলভৎ। (৭৭) শকুন্তলা ভগবানন্ত কর্ন মুনেঃ হুহিত! 

আসীৎ। (৭৮) প্রিয়হদঃ বশন্বদস্চঃ পুত্রঃ পিতুঃ আদরণীয়; | (৭৯) ভবতঃ 

কতয় পুততরাঃ সম্ভি? (৮০) পুর্ণ চন্দ্রমাং পশ্বস্তি শিশুগণঃ | (৮১) গোপাঃ 

"গং হুপ্ধম অদোহৎ | (৮২) তেন শতানি পুশপাণি আনীতম্। (৮৩) ধার্দিকঃ 

পতিত্রতাং দারাং ন জহাতি। (৮৪) কেন ইমাং লেখনীম্ অক্রীণৎ | ৪) 

খীপকর্ণাঃ দানধাং লর্ধবং হরিং ক্রন্বস্তি। (৮৬) কো এষ অন বঃ খ্বাষ্ 



817801017,4 008 2070188 15 

আহয়স্তে? (৮৭) বর্ধায়াং অন্য! নস্ভাঃ জলম্ অবর্ধৎ। (৮৮) ভীষণ: 

সিংহ অস্মিন্ বনে অধ্যান্তে। (৮৯) সবাল্যাৎ প্রভৃতি চক্ষৃষঃ পাদন্য খঞ্জশ্চ 

বভুব। (৯০) ধনিন: দরিদ্রেভ্যঃ আহ্বায় ধনং যচ্ছতি ! (৯১) ভরতোবাচ 

মাতঃ ত্বং গহিতং কর্ধং ককতবতী। (৯২) অহং নদীতটে একং সন্দপরং দৃষ্ট 
দদর্শ। (৯৩) তব ভ্রাত! পুর্ববারাত্রৌ প্রাণান্ তত্যা। (৯৪) রাত্রি 

উপস্থিতে গগনে নক্ষত্রাঃ শোভস্তে | (৯৫) হৃষ্টাঃ ছাত্রাঃ পবস্পরং বিবদস্তি | 

(৯৬) মম মনে কিমপি স্ুখং নাসীৎ। (৯৭) বিদ্যাযাঃ হীনো জনে! 

প্রায়েণ হুঃখস্য ভাজনেো। ভবতি | (৯৮) সৈনিক: সভয়েন রণস্বলং যাতি। 

(৯৭) যন্ত বহবে। মিত্রা: বর্তন্তে, স সততম্ আনন্দমূ অন্ুভুয়তে | (১০০) গতে। 

মে ভুহিত দেবং পুজিতম্। 
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১। সংস্কৃতে অন্বয় করিয়৷ লইবার রীতি আছে বলিয়া পদ 
বিষ্তাসের (5506850 সেরূপ কোন নিয়ম নাই ;সাধারণতঃ বাক্যের 

প্রথমে কর্তপদ, তৎপরে কর্মপদ এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে। 

যথা 
ছাত্রঃ পুস্তকং পঠতি---0৩ ৪6৪৭9706 9805 6119 ১০০] 

(ক) বিশেষণপদ বিশেহ্তপদের পুর্বেবে বসে । যথা” উজ্জ্বলঃ শশখরো। 

গগনে শোভতে--1)6 00806 00000 18 81011080620 6109 915, 

(খ) ক্রিয়া-বিশেষণ ক্রিয়ার পুর্ধবে বসে। যথা--ল মধুরং গায়াতি-_ 

179 81085 ৪%7996]5. যথা গ্রুবম্ স পরীক্ষাম্ উত্তরিষ্ততি--8৪9 ছা] 
90797) 0989 6009 95590007908920, 

(গ) সম্বপ্ধ পদ প্রায়ই যে পদের সহিত উহার সম্বন্ধ, তাহার পুর্বে বলিয়া 

থাকে! যথা-প্বক্ষশ্ত শাখা:1005 10198900) ০ ৪ 099, 

(ধ) অসন্বোধনপদ প্রায়ই বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয়। যথা--ভোঃ শিব ! 

মাং পাহি--0 9:58 ! 0:০69০6 209, 

২। চ, বা, তু, চে এই অব্যয় কয়টি বাক্যের প্রথমে বাবহৃত 

হয় না। চ, বা--এই ছুইটি অব্যয় প্রত্যেক পদের পরে কিংবা 

শেষোক্ত পদের পরে বসে। যেমন” 

(1) ১৪9৯ 8:00. 0৮৫0্রামশ্চ যঙুপ্চ কিংবা-্রামো। বহুস্চ ( রামং চ 
খর লিখিও না)। 
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(2), 89708 6: 1,9091080%-রামো বা লক্ষ্মণ বা অথবা--রামো 

লক্ষণে বা। 

৩। উদ্দেশ ও বিধেয়পদে সমান বিভক্তি হয়, কিন্তু কখনও 

কখনও লিঙ্গ ও বচনের পার্থক্য হইয়া থাকে । যথা-_ 
“সম্পদ: পদমাপদমূ । এখানে সম্পদ: এই উদ্দেশ্য পদটি স্্রীলিঙ্গ ও 

বছুধচন এবং “পদমূ', এই বিধেয় পদটি ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনাস্ত । এইরূপ 

“উদার চরিতানান্ত বস্গুধৈব কুটুম্বকমূ' | “অহিংস! পরমে। ধন্ম। “বিস্বা। রূপং 

কুরূপানাম্', “দেবাদেশঃ প্রমাণম্ | মমাপি ছুষ্যোধনশ্য শঙ্কাস্থানং পাওবাঃ | 
[,991) :--উদ্দোশ্যে চ বিধেয়ে চ বিভক্তিস্ত সম! ভবেৎ 

কদাচিজ্জায়তে তত্র বৈষম্যং লিঙগ-সংখ্যয়োঃ | 

৪। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতির ভাব থাকিলে 

উদ্দেশ্যের যে বচন, ক্রিয়ারও সেই বচন হয়। যথা-_ 

পঞ্চ বৃক্ষাঃ একা। নৌক। ভবস্তি, এন্বলে '্ৃক্ষা' প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং 

“নৌকা' বিকৃতি ও বিধেয় ; প্রকৃতি 'বৃক্ষাঃ বহুবচনান্ত বলিয়া ক্রিয়ারও 

বহুবচন হইল | এইব্প, খ্রবর্ণং কুণ্লানি ভবতি ইত্যাদি । | 

৫। ইংরাজী হইতে সংস্কতে অনুবাদ করিতে হইলে প্রথমে 

ইংরাজী বাক্যটির বিশুদ্ধ বাংল! করিয়া লইবে। বিশুদ্ধ বাংলা 

হইতে সংস্কৃত করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। 
]%8818610 করিতে হইলে ধাতুর্ূপে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও 

কোনক্রমে চলে, অধিকাংশ স্থলে ক ও ভু ধাতুর সাহায্যে অনুবাদ করা যায়; 

কিন্ত শব্বরূপে জ্ঞান থাক। চাই | শবরূপের মধ্যে_নর, মুনি, সাধু, পতি, 

গো, লত।, মতি, খেনু, নদী, স্ত্রী, বারি, মধু? যচ্ছৎ, গুণিন শ্রীমৎ। তদ, ইদস্,. 

এজদ্, 'কিম্, সুদ, ছি, ব্রি, চতুর, পি শবগুলির রূপ ধস থাকা 

আবশ্ঠক |. : 
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৬। ইংরাজীয় %০ 1১9৬৩ এই ০৪১এর অনুবাদের সময় অস্ 

বৃত, বা বিদ্ ধাতুর প্রয়োগ করিতে হয় এবং 13০2019৩টি 

সংস্কৃতে সম্বদ্ধপদ এবং 001০০6%৩টি কর্তকারক হয়। যেমন-_ 
(1) [085 ৪ 2০০৭. 1,০৪০--মম কশ্চিৎ উত্তমঃ অশ্ব অস্তি (০৮ বিষ্াতে 

০: বর্ডতে)। 
৭। অনুবাদ শুদ্ধ এবং শ্রুতি-মধুর করিবাব জন্য কখনও বা 

একটি বাক্যকে ছুই তিনটি বাক্যে কবিণত করিতে হয় । যথা-_ 
(1) 59 11598 হা) ৪ ০০০, 1)6 061)615 10168 0000 0106 62968, 

বনে বসন্ সঃ বৃক্ষেভ্য: ফলানি আহবতি | (2) 7 ৪৪ ৪. 1082) 110 

ড0:9 ৪, 91107 1006 8:00 1780. 9, 56] 82) 1015 1)910--অহং গীতাগ্বরং 

দণ্ডপাণিং কঞ্চিৎ নবম্ অপশ্বম্। 
(8) 70839180789) 009 10708 ০02 10089185 111089 0810166] 9৪ 

4&০001)59) 1890 ৫001: $005-- 13909) 1581581097)9, 131)97:969, 9000 

988£০৪---কৌশলরাজন্য দশরথন্তয অযোধ্যা বাজধানী আসীৎ। রামো 

লক্জণে ভরতঃ শক্রদ্বশ্চেতি তশ্য চত্বাবঃ পুত্রা আফন্। 

৮ | অধিকাংশ স্থলে কথায় কথায় অন্ধুবাদ করিলে ভাব 
প্রকাঁশ হয় না । যেমন-_ 

(1) 76 2৪৮৪স্ব্টিভবতি (ইদং বর্ধতি নয়)।| (2) 1629] ৮10 

030 &/৪--অহম্ এব ইদং কতবান্। (3) 1196 93 ৪, 00778 108060 

10৪87৪৮৪৯-- দশরথে! নাম রাজ আশীৎ। 

(যনে রাখিতে হইবে 16900000519 এবং [007 

৫৫09] 2 এই ছুইটির অনুবাদ হয় না)। 

| ইংরাজীর প্রশ্গস্থচক বাক্য (15::088055 98৫৮ 

(৪০০০)কে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে হইলে সংস্কৃতে বাক্যমধ্যে কিম্. 
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অপি, কচ্চৎ, কথম্্, উত প্রভৃতি শবের প্রয়োগ করিতে হয় 
যেমন" 

(1) ৬/1)86 15 5001 13910) ?--কিং তে নাম? (2) 4১:০5 5০৪ 

₹০1]?-_-অপি কুশলী ভবান্? (3) [7০ €০ 11%6 1190115 ?--কথং 
সুখং জীবেৎ? 

১০1 ইংরাজিতে 7016০ ও [1501:600 উভয় 979০1 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কিন্তু সংস্কৃতে কেবল [01:50 59৫6০] 
এর ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ স্থলে সংস্কৃত অনুবাদ করিতে হইলে 
71:20 ১9০০০. করিয়া পরে তাহার অন্থুবাদ করিতে হয়। যথা 

[190112500 9096০01) 2২017908910 0080 1)6 ০01 69 1)01226. 

[12506 96০০1 1২88 9810, ৫] আ]] 8০ 107206+ রামোইবদৎ,। 

“অহং গৃহং যাস্যামি” ইতি। 

১১। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ও বচনের কর্তপদগ্লি 40: বা [০ 
দ্বারা বিষুক্ত (522::8069) হইলে ক্রিয়ার ঠিক পুর্ব যে কর্তৃপদটা 
থাকে, তদনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ ও বচন নির্ণীত হয় । যথা 

(1) 1901)67 [79217119011 10252 562] ০0: ১1০0161- হরি অহ্ং 

ব। তব ভ্রাতরং ন অপশ্যম । (2) 7510021 5০০. 00030510509 আ111 £৩ 
15 ৮০০1--গোবিন্দস্ত্ং ব1 পুস্তকমিদং প্রাগ্যসি। 

১২। ইংরাজীতে ছুই বা ছইয়ের অধিক কর্তৃপদ ৪20, দ্বার! 
সংযুক্ত থাকে । এরপ স্থলে সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার সময় ছুইটা 
কর্তা থাকিলে ক্রিয়াপদ দ্বিবচনাস্ত হয় এবং ছুইএর অধিক কর্তী 
থাকিলে ক্রিয়াপদ বহছুবচনাস্ত হয়। যথা 

(1) 39109 2190 [,921551)9100179 ৮৮ 0০ 00০ 109169৮--রামে। 
লক্গণশ্চ বনং জগাতুঃ । (2) 1025 7181700%5 ড25000 800 9152. 9:0০ 

৮০০ %০৬--ব্রক্সা। বিষুঃঃ শিবশ্চ ত্বাম্ অবস্ত। (3) 00291, 1২800 
[0151)108 200. 31170065 6০9 60 501)001 6৬61:5০৪5-- গোঁপালঃ, রামং, 

2 বিনোদশ্চ প্রত্যহং বিদ্যালয়ং গচ্ছস্তি। 
2 
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৷ ১৩1 একটা বাক্যে একটি বা ছুইটি কর্তা একবচনাস্ত, অপর 
একটী. কর্তা বহুবচনাস্ত থাকিলে ক্রিয়াপদ বহুবচনান্ত হয়। যর্থা- 

শ1)2 5019 002 00001 200 076 50219 0065 [196 19৬৪ 0: 00০4-- 

চুর্্যশ্চন্দ্রো নঙ্গত্রাণি চ ঈশ্বরম্য বিধানানি পালয়স্তি। 

১৪। যখন ক্রিয়ার সহিত প্রত্যেক কর্তুপদের পৃথকভাবে 
অয় হয়, তখন ক্রিয়া একবচনান্ত হইয়। থাকে । যথা 

(১) গশুষ্ককাণ্ঠঞ্চ মৃখণশ্চ ভিগ্যতে ন চ নম্যতে? | (২) পটুত্বং সত্যবাঘিত্বং 
কথাযোগেন বুধ্যতে; | 

১৫) সংস্কৃতে কখনও কখনও নিকটবর্তা কর্তার বচনানুসারে 

ক্রিয়ার বচন হইয়! থাকে এবং অবশিষ্ট কর্তাগুলির ক্রিয়। উহ্য 
করিয়া লইতে হয়। যথা।_ 

আদিতাচন্দ্রাবনিলানলো৷ চ, ছোৌতৃমিরাপো। হৃদয়ং যমশ্চ। 
অহশ্চ রান্রিশ্চ উভে চ সন্ধে ধর্মশ্চ জানাতি নরস্য বৃত্বম। : 

(7005 5০০0 200 05০ 1000105 005 817 2100 0102 909 1728 ৮017৯ 

6810) 8170. 20০1১ 009 10291 220 070 €00 ০06 0620১ 02 80৫ 

10181) 7000) গী)০ 1115175 510101 21058 8150 1070 006 100৬- 

10616501100. ) 

১৬। একটী বাক্যে প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ 
কর্ত। থাকিলে ক্রিয়া উত্তম পুরুষের অধীন হয়। যথা 

ড০০১ 13510 2100] 819 £017)6 00 006 5111986--রামঃ ত্বম অহ্ং চ 

গ্রামং গচ্ছামঃ। 5 | 
১৭। একটী বাক্যে প্রথম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ কর্তা থাকিলে 

ক্রিয়া মধ্যম পুরুষের অধীন্ডুহয়। যথা 
1800 2170 ০00 216 £6801178 075 ৬০৫৪৩--যছুঃ ত্বং চ বেঘান্ পঠথঃ। 

৷ পর পৃষ্ঠায় অনুবাদের কয়েকটা আদর্শ (96010061)5 ০£ 
'পৃগিকো)515005 ) দেওয়। হইল। 
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91১০01170105 0: "12109196101 

11006] [ 

1176 8151 ৮৭ 5৪৮ 11009. 1100 আঃও 1107 60 91] 00920 820. 

50 1088868 90৭ 1১1103 130. [9 170৮6 00026 80009, ৪০ 81] 10591 

10100, 0৮ 792৮ [000 31৮88 1)1000 11078 3 ৭, 60105, 0190 ও 

01705 800 1)98569 11591 11) 11, 090 01৮ 2 001005 002আ] 0118890 

0 611 [0169011. [07010 ৭ 2)08)00% €০ ৭%%০ 619 176111989 00120. 

নরপতিঃ শিবিঃ পব্মধান্মিকঃ 'আমীৎ। স কিল মানবাঁনাং পশুনাং বিহগা- 

নাঞ্চ দয়তে স্ম। সহি ন কদপি প্রহরতি (শে বাথয়তি)। অতঃ স সর্বেষাং 
প্রিয়ো বভুব। শিবেঃ প্রাসদশ্দনত্দিরে কিঞ্চিদ, বনমাসীৎঃ বহবঃ পশবঃ 

পক্ষিণশ্চ তত্র নিবসন্ভি্ম । কদাচিৎ ক্ষুধার্ত: কশ্চিচ্ছোনঃ ক্ষুদ্রং পারা বত্তমন্থ- 

ধঃব। বরাঁকস্য বিহঙ্গমন্ততাণে ক্ষমন্তত্র কোহপিনাসীৎ। 
7৬০0০] 

[116 90018 11196 8০, 10010 217 13 ০০০], 11619 18 00 01000 

17 &109 01069 ৪1, 1179 ০০৭ 119 9০00 01 879 ৪০1৮ 62988 

20. 010৬ 6110 ০000, 4 ৪৬০0১ 81)9]] 0016৭ 11000 9 1080 ০1 188. 

10102, [1019 01 887 11105 2 87060 6179 60100 00৫, 7009 

002 1909 17991) 200. 61963, 4 10৮15100068 1)01)19 30987 1039, 

০1 085 1187 601] 15 10179, 119 6০93 10801 60 16৮ 1086 10176, 

6 6৮০৮9 09115700009 01161)6 00002 800 99218 111 ৪০0০0 7189 800. 

£159 0৪ 11617, 

অধুনৈব ভান্ুরস্তমতঃ | শীতুলো হি পবনঃ। নীলে নভসি মেঘঃ ন 
বিদ্ভতে। গাবঃ কোমলতৃপোপরি শেরতে রোমন্থাযস্তে চ। মল্লিকাকুনুমন্ত- 
বকাৎ শোভনো গন্ধঃ সমায়!তি। প্রীতবিহঙ্গকুলানি উড্ভডীয় নিবিড়ং বনং 

ষ্ঠ ৬. ও 

যাস্তি। শশ্যানি নবীনানি হরিতাঁনি চ দৃশ্ান্তে। চটুলৈকা মধুমক্ষিক। মম 
সমীপে গুগতি। তন্যাঃ দৈনিকঃ কঠোরঃ শ্রম; সমাপ্ত: | স পুনঃ ম্বকীয়ং 

নির্মলং মধুচক্রং গচ্ছতি। অন্ধকারো জায়তে, উজ্জ্লশ্ন্দ্রস্তারকাশ্চ সতবামর 

উদদেয্তত্তি, বিতরিষ্বস্তি চাম্মভামালোকম্। 
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17০৫০] হা], 

618 609 01009 01 090, 1109 ৪00 11] 3000. 2159. [106 91 
19 000], 71718 1৪ 609 10886 61009 60০ ভা], [1 দা০ ৪1) 11 6109 

00011) 9 91991] 118,5 1099161), ৩ 10086 £০৮ ০০$ 01 1090 879 6129 

800 11898. 100 206 91] 01 6109 £1895, [017 16 18 আঅআ৮ আআ) 09, 

০ 01806 829 679 0101)3 ০01 09৬7 01 6139 1018093 ০01 €2%99 ! 

০ 8139 101709 81106 011 61১9 6:6৪ ! 1708 109 11099 99 8৪992 10 

6109 988৮ 1! 7009 900 অ।]] 1189 61397, 

অয়ং ছি উষাসময়ঃ| দিবাঁকরঃ শীঘ্রমুদেস্ততি। শীতলো। হি বাযুঃ। 

ভ্রমণস্য অয়মেব উত্তম: ময়ঃ| যদি বয়ং প্রত্যুষে ভ্রমাম। তহি স্বাস্থ 
লগ্স্যামহে। হৃুর্য্যোদয়াৎ পূর্ববমেব অস্থাভিঃ শয়নং বিহাতব্যম। হিমসিক্তানাং 

তৃণান'মুপরি মা ভ্রম। অহে!! ভৃণপত্রেযু হিমকণ'ঃ কীদৃক্ উজ্জল! দৃশ্টান্তে । 
বৃক্ষোপরি পক্ষিণঃ কীদৃঙ, মধুরং গায়স্তি! অহে! কীদৃঙ, মনোভিরাম! 

বর্ণাঃ পূর্ব্বস্য'ঃ দিশি শোভভ্তে ॥ কৃুর্ধ্যস্তত্র উদেষ্তি। 
0046] [ড 

[10679 89 10 ঞ5০9017)% 0 10106 1082390 100997061)9) 60109 

16) 9]] :00%116199, 09 1780 61099 6০০৭০ ছ193-_-]10092,192, 

091105%1 80090001629 5 29009, 1098 1)9 জা৪ ০0111101989 1)9 
089867 ৪ 10106 61009 02159781915, 1910015660. 1) 6119 1)91:00168, 

119880501১5 981961)% 119 100081)6 9 ৪989, 3131)5591108% 105 1781009 

6০ 09:10100 9, 98001989107 198106 10199590. 161) ৪ 500১ 176 8889 

10551708 90209, 799::1920080. 6109 88021009 100৮ 6109 01161) 91 8 ৪০2 

60 6116 7000, 1009 61099 195 6৪91012606০ 0০00 9008 2 10০ 

৪৪19 00 39008, 781195% 60 31087865800. 900016% 6০ টম] ৪028 
[15168107082 500 99%7061008, 

, , আমীৎ অধোধ্যায়াং দশরথে। নাম কশ্চিৎ সর্ব গুণোপেতো! নরপতিঃ ৷ তস্য 
কৌশল্য। কৈকেয়ী সুমিত্রা চেতি তিত্র উত্তমাঃ পত্যাঃ আসন । সঃ অনপত্যতয়! 
ছুঃখেনু বহুকালং যাপয়ামাম। অথ বশিষ্ঠগ্রমুখৈংমুনিভিরাদিষ্ট: সঃ পুত্রার্থ, 



9270] ০0 18891074110 9]. 

ক্রতুং কারয়িতুম্ খস্যশৃঙ্গনামানম্ ঝষিং স্বাং পুরীম্ আনিনায়। স মুনিঃ সমাগত্য 
রাজঃ পুত্রেষ্টিং চকার | ততঃ নরপতেঃ তিআঅঃ পত্ধাঃ চতুরং পুত্রান্ প্রস্থৃতবত্যঃ। 
কৌশল্যা রামং, কৈকেয়ী ভরতং, স্থুমিত্রা যমজৌ লক্ষ্পণ-শত্রত্দো চ 
( প্রন্থতবত্যঃ )। 

[10061 ৬ 

৬1977 17108 916 60: 10298ট আট) 9165 9200] 19/9100080+ 

1106 10988106159 016 01 0061 (0৮ 61)6100) 109115957৪8 ৪8010 73109795 

০3 ৪৮ 6086 61109 115106 1৮0 990%021)08, 81 6119 100089 01 1015 

07569179] 00019. ৬৪%৪18619 ৪00 0109 100177156078 890৮ 9 70099891089 

60 6109120. 60 10601) 61001]) 110109. :131287882 001078 1)0100 8/00 1)65810 

01 118 18609807986) 900 0:081)68 65119, 178 8810. 60 1018 

10061367) 000 00081 অ)%ট 010 105 02060061800 805৮ 5০০, 621190 

10117) 10000 619 10106010007 703 ০০ 61010161086 [0 808]) 109 10800 

10 9 10067010 9000:790 1) 1716 6৩119? ০০ 10959 00109 £986 

সা:006 609 0089 70৮ 100106106  90006 6109 108015101709106 01 12810 

10 আ৪৪ 6179 10500216901 811, 1 আ]1] 0950: 51910 6০ ০০৫ 

795160. [81991] 10796906150 60 107696, 00108 10100 00109, 01806 

10110 00. 609 61009 %00 01095 10100 ৪9 ৪ 89:৮806, 

সীতয়। লক্মণেন চ সহ রামে বনং গতে রাজ। দশরথঃ তেষ!ং বিয্োগছঃখেন 

প্রণান্ জহৌ। তশ্সিন্বেব কালে কৈকষ্যাঃ পুত্র ভরতঃ শক্রদ্রেন সহ মাতুলালয়ে 
উবাস। সসচিবে! বশিষ্ঠঃ তয়োগূহাগমনায় দূতং প্রেরয়ামান। অথ ভরতো 
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দোষেণ ত্বয়। মম ভ্রাত] রাজ্যারির্বামিতঃ। অগি মন্তসে, তশ্য নির্বাসনেন 
লব্ধং রাঁজ্যং প্রাপ্য অহং সুখী ভবিস্বামীতি। সর্বজনপ্রিয়ং রামং নির্বান্য ত্বয়া 

মম মহদনিষ্টঃ কৃতম্। ময় ত্বদভিপ্রায়াহুরূপং কর্ম কদাপি নাহঠেয়ম। অহঙ্ 

ইন্দানীম্ এব বনং গন্ধ! রামং গৃহমানীয় তং রাজপদে অভিষিচ্য চ কিন্কর 'ইব 

তস্য আদেশং পালয়িষ্যামি।” 
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(৫) কন্যচিদ্ধনিন স্তয়ে! দারাশ্তত্বারঃ পুত্রাঃ কন্তাছয়ঞ্চাসন। 'তেষাং 
সর্বেষণং জেট্ট পুত্র এব তস্য প্রিঘতম আসীৎ। (9) দ্িলীপন্থ যক্তীয়াঙ্থো 
দেবরাজেন ইন্দ্রেণাপহৃতঃ । তেন ইন্দ্রেণ সহ দিলীপস্য তরুণপুত্রস্য রঘোঃ 
ভীষণবুদ্ধঃ সংঘটিতমূ। (০) একদা পথি বন্ধুতিঃ সহু ক্রীড়তো! বালকস্য 
সমীপং কশ্চিৎ বুদ্ধনর আগত্যাব্রবীৎস্প্সহং তে পিতৃব্য ইতি। (৭) 

, কিয়ৎকীলং রাজধানী ন্ুখেন অধুস্ক রাঁজ! মতা! বলেন সহ বহির্গত্য সর্বান্ শত্রন্ঃ 
পরাজয়ত। - (৩) যথা বৃক্ষাঃ ফলভারেণ নমস্তি তথ সজ্জন। মহাধনবস্তোখপি ন. 
দার্ধসন্কীতা৷ ভবস্তি। (0 রাজ্ঞ। স্তায়েন প্রজা শাসনং কর্তব্যম্॥ তেন সর্বদ্ঃ 
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"পুত্রবদ প্রজা; রক্ষণীয়াঃ। (8) ধন্তান্তে যে জনহিতার্থং কর্ণ কু্বস্তি, যতো জন- 
' সেবা হি ভগবৎসেব। । 
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* 19316]0) 1119 090017698 &, 1007792. 1105016 60 1)901. (10) 11001 9% 609 

9809610 19902190011) 07601088100, 1315 08100 901)99/1009 10010%693 

60৩ 305 ০01 1018 9001. 00101961710 ৪6৮69] 101 1198780 161) 1018 
0:0010918 800 109, 10109100517 6009 010) 01 % 00৫ 10110দ790 7017) 

8৪ ৪ 609890. 001001)8/0100, 

(৫) নগরী মিমাং পরিতে। বহুস্থন্দরোদ্নানি বর্তত্তে ৷ ত্বং তত্র সান্ধ্যভ্রমণায় 
শান্তমলম্। (9) তুদ্ধত্বম্, যতত্তে নেত্রে রক্তবর্ণে সঞ্জাতে। তয়! অস্তঃশক্র্দমনায় 
'ঈরর্বদী যতিতব্যম। (6) ধনহীনানাং বিছ্বৈব ধনমূ। নিপুণতন্করৈরপি বিস্া। 
অপহর্তূং ন শক্যতে। () শরদি গগনং মেঘসুক্তং ভব'তি,জলাশয়েপ্মানিঞায়স্তে 

রবিশ্চ উজ্জ্রনং চকান্তি। (6 সাধ্বিঘমুচাতে_-ৎ স্বাস্থ্যং হি ধনম্। স্থাস্থ্যং 

বিনা জীবনং ছুবহভার ইব প্রতিভাতি। (/) ধ্যাননিমগ্রং যোগিনং পশ্ঠ। তস্য 

গ্রশান্তমুস্তিরেব আত্মানন্দম্ অভিব্যনক্তি। (9) সপত্বীক মহভ্রাতৃকে। যুধিষ্টিরঃ স্র্গং 
প্রতি গ্রন্থিত; । সারমেয়ক্বপধারী ধর্মস্বম্ বিশ্বন্তাচচর ইব অনুসসার। 
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(৪) আপীছুজ্জয়িন্তাং নগর্ধ্যাং বিদ্বান্ কৃতবহ্যজ্ঞো নৃপতিনা চন্ত্রপ্রডেণ 

সমাদূতঃ কশ্চিৎ ব্রাহ্মণ । (১) ততো গরুড়ো বিনতঃ সন্ জীমূতবাহনম্ উবাচ, 
“সআট | ইদং বিচিত্রং কার্ধযং কৃতবতি বীরে ত্তয়ি গ্রীতোহন্মি। (০) অন্ত্যস্থাং 

ধরণ্যাং হরিপ্রিঘোর্দেব্যোগৌরীগঙ্গয়োঃ প্রভবে! বীরৈরপি অনধিগম্যশিখরো| 
হিমবন্নাম মহান্ পর্বতঃ | 
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(৪) শৈশবে এধ মাঁতাপিতৃহীনা অসৌ বালিক। পিতৃব্যেন আত্মঙ্বৎ 
সঙ্গেহং সবত্বঞ্চ প্রতিপালিতা। (১) জ্যেষ্টতনয়ঃ স্বনুরাদদেশেন গোশালাং 

নিশ্মিতবান্ উদ্ভানকর্ষচ্চ। (০ মাতা মে রাজছৃহিতা॥ বারিধৌ মম জনমুহূর্তে 
,মুতেতি মম ধাত্রী ক্রন্স্তী বহুশে। মামুক্তবতী। (৫) সাদস্থ্যভিগুহাং নীতা 

কেনচিৎ সাহসিকেন যুবকেন তু দস্থ্যহস্তাৎ মুক্তা আসীৎ। 
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, 06009258102 60910 (09609099, 

অহ্মদ্ধ প্রত্যুষে উত্থায় অন্মদ্ গৃহসমীপন্থমুগ্ানং গতবান্। নুর্য্যস্তংক্ষণ- 

মেবোদিতঃ) তৃণোপরি শিশিরবিদ্দখে। ভাস্তি স্ম, মুহৃসমীরণঃ প্রাবহত বিহগাশ্চ 

মধুরমকুজন্। অহং লক্ষ্যহীনঃ কিয়ৎকালমিতন্ততো। ব্যচরম্। ততত্ত মাত্রে 

প্রতিশ্রুতমন্ুম্বত্য কানিচিৎ উজ্জ্রসতয়৷ কানিচিচ্চ স্থুরভিতয়। নির্বাচ্য বহনি 
কুনুমানি অচিনবম্। 
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কশ্চিদ্র(সভঃ বহূনি বর্ধাণি স্বামর্ধ্যং ভারমবহৎ। অবশেষে স আনো বলং 

কীণমন্ভবন্ পয়িশ্রমেণ জীবিকা মুপার্জস্িতুং অসমর্থ! বতুব। প্রতৃশ্চ তশ্যা- 
চিন্তয়ৎ যদহমেনং পুরাঁতনং ভূতাং চর্মণি হনিষ্যামি। রাসভস্ত প্রভোশ্চিকীধিতং 

বিজ্ঞায় পলায়নং নিশ্চিত্য নুদুরনগরপথেন চলিতঃ) নাঁতিদুরং গত্বৈব স পথি 
শয়ানং কুর্ুরমেকমপশ্থৎ। দীর্ঘং পন্থানং ধাবন্নাগতং ইবায়ং শ্বা উচ্দুদিতবান্। 

রাসভন্তং পৃষ্টবান্ং “কথং ত্বং ক্লান্তোহলি ?” 

10০06] ৬ 

4 09126910 00.71)9:0 150 ৪, 089081)697. 1092 1015 ০০৬৪ 1790 

98690 00 81] 009 £:08৪ 10 0106 01806 159 8০6 79995 6০ ০ 60 
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[11161) 1090 500 1088 009 01998 500. 090 ,00910. 01069 ৫0০07. 8100. 6819 

16109 1000. আ1)101) 1 19110, 

'কন্যচিৎ গোপালকস্ত একা কন্তা আমীৎ। তন্ত ধেশগভিরেকন্মিন্ স্থানে 

সঞ্জাতেযু সর্বেমু তণেষু খাদিতেযু স গোপাল: স্থানাস্তরং গন্তমুদ্যতঃ | তন্য কণ্ত। 

তু গন্তমনিচ্ছস্তী মাতরমুবাচ, প্রমণীয়ামন্তা কমুটজং, অহমেতং ত্যক্ত,ং ন ইচ্ছামি 

অহমন স্থান্তামীতি”” মাতা উবাচ, তয় অবহিতয়া স্থাতব্যং ন কদা চিদবাগন্তকেভ্যে। 
দ্বারমুদঘাটয়িতব্যমূ। প্রত্যহং হ্বয়মেবাহঃ ত্বদর্থং খামাদায় বহিত্তামাক্ষারয়িস্তাঁমি । 

ততো মম কণঠস্বরং শ্রুত। ঘ্বরমুস্মেচ; চ তয়! ময়ানীতং খাগং গ্রহীতব্যমিতি।.. 
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প্রাতর্বয়ং শয্যায়! উতবায় বক্তুং মার্জয়েম : মুখঞ্চ প্রক্ষালয়েম । ভোজনাৎ 
পূর্বমপি হন্তমুখং প্রক্ষালয়েম। মিনা বালক-বালিকাশ ন কেনাপি 

আত্রিয়ন্তে, ইত্যস্বাভির্ননসি চিন্তনীয়ম। কোপি মলীমসৈঃ শিশুভিঃ সহ 

ভ্রমিতুং উপবেষ্টং জল্লিতু্চ নাভিলতি। 
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তঘত্রেব বনগহনে ক্বাপি ভূমৌ ,নিক্ষিপ্য কিঞ্চিম্মাত্রমাদায় গৃহং প্রবিশাব: 
ভূয়োৎপি প্রয়োজনে সঞ্জাতে গস্মাত্রং সমেত্যাম্মাৎ স্থানাৎ নেয্মাবঃ | তদাকর্ণ্য 
ধর্মবুদ্ধিরাহ---““ভদ্র ! এবং ক্রিয়তাম্”” | 
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৪01: 1 066) 1000. 

ততোহমৌ রাজ্যলোভারুঃ বরূররতিলকঃ শৃগালদশিতবত্মনা ধাঁবন্ 
মহাঁপক্ষে নিমপ্রঃ | হস্তিনোক্তম্--সাথে শগাল । কিমধন! বািধয়ম ? আতাপাতা 

মিশতিতোৎহম্ পথাবৃত) পশ্ত 
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অনন্তপাঁরং কিল শবশান্ত্রম। 

সবল্পং তথাযুর্বহবশ্চ বিদ্বাঃ | 

সারং ততো গ্রাহৃমপাস্ ফন্তু । 

হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবান্ুমধ্যাৎ | 

239109198 85 179 28009 0% 609 9৪019009০01 0:8000098) ৪20 

[08218 1109 15 980: 800 (6179 00882019929 01907 220 ঘচ0৫%: 
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2011 600. ও9৮6:, 80 81)00]0 ঘও 0:8৭ 606 99897009 01 80১0ঘ1906, 

:6190$806 606 891958 10096691, 

[00061 11 

যদাশৌষং হতরাজ্যং যুধিষ্টিরম্ 
পরাজিতং সৌবলেনাক্ষবত্যম্॥ 
অদ্বাগতং ভ্রাতৃভিরপ্রমেয়ৈ 

স্তদর। নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥ 

0৮1 982)05, 290. ] 18510. 605৮ 0010568 7 
098090. 10 609 89009 ০01 0109 10 90001 ৪00 নান রর রঃ 
81060010 1890 79890. 1০110"790 1) 1318 1)::0689:৪8 ০1 00860111699 
86:9086, [81050090560 &]1 110789011০6, 

1000651 7]] র 

দেবি, ন মে রাজ্যেন জীবিতেন বা প্রয়োজনমত্তি! যদি মধানুকল্পা ক্রিযতে 
তা। মদাযুঃশেষেপাপ্যয়ং সদারপুতরো রাজগুতো জীবতু। অন্তথাহং ধথাপ্রাপ্তাং 
গতিং গচ্ছার্মি। 
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96061189 166 109 ত9130108 &19 96969 ভব 1110)0 1099 00106 60 1019 98 

৪ 91161, 

10006] 0৬ 

তদত্র বিষয়ে বৃক্ষদেবত| মম সাক্ষীভৃতা তিষ্ঠতি। সাপ্যাবযোকেতরং চৌবং 
বা সীধুং বা করিস্ততি। অথ তৈঃ সর্বেরভিহিতম্, ভো! যুক্তমুক্তং ভবতা।। 
তদম্মীকমপ্যত্র বিষয়ে মহৎ কৌতুগলং বর্ততে। ততঃ প্রতাষে সময়ে 
যুবাভ্যামন্মাতিঃ সহ তত্র বনোদ্দেশে গন্তব্যম্। 

30 6105 10981017706 019৮7 ০1 6179 6:69 ৪691009 [0 16098 
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71006]1 ৬ 

ল ছি নগরবয়োধনায় কৃতসংকল্লঃ কিন্তু মুপদেশং ন শ্রুতবানিতি সত্বরমেৰ 

'অনুতাঁপং গ্রাপত্যতি। শ্বঃ প্রাতরৎ সপত্বীকে। নগ্যাং স্নাস্তামি, তত আপং 
খোতবাসাংসি পরিধায় মহাদেবম্ অর্চয়িস্ক'বঃ | দৈবজ্ঞো ভবিস্তদ্ 'বদতি যৎ 

নম্থৎসরাভ্যন্তরে ত্রয়ে। রাজানে! মরিয্তস্তি ? ভূমিকম্পেন বহনি নগরাণি ধবংসম্ 

ধম্তস্কি চ। 
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অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্সলীতর। তত্র নানাপিণেশোশাদাগত্াং 
রাত্রো পক্ষিণে। নিবস্তি। অথ কদাচিদবদঞ্জায়াং রাতজৌ লঘুপতকনামা' 
বায়সঃ প্রবুদ্ধঃ কৃতান্তমিব দ্বিতীয়মায়ান্তং পাঁশহস্তঃ ব্যাধমপশ্যৎ। তমালোক্য; 

অচিন্তয়ৎ, অহে!! অগ্য প্রাতরেবানিষ্টদর্শনং জাতম্। নজানে কিমনভিম্তঃ, 
দর্শয়িস্ততি। 
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1, অভূৎ বিশালায়াং নগরধ্যাং নন্দে। নাম রাজা মহাশোর্যপরঃ। স 
নিচ্ভুজবলেন হর্ব/ন্ প্রত্যধিনপতিন্ পাদপন্সে'জীনে। বিধায় একছত্রেন রাজ্যং 

কৰোভিন্ম। তত্য ব.জ্ঞ; জয্পালনাম। পুত্রঃ আসীৎ্। একদ| রাঁছকুমার: 
আখেটার৫থং বনং প্রতি নির্গতঃ। নির্গদন সময়ে নির্ঘাতাদি মহান্ 

অপশকুনোভূং। মন্ত্রিপুত্রেণ নিবারিতোপি তথ্চচনমনা'দৃত্য রাজপুত্রে। নির্গত: । 

»- ০৪৮ 36708%1 10689170950 

2. শ্রস্নতাং মে তথ্যবচনম্। যুক্তমভিহিতং মে ভ্রাতৃপত্বযাা। ইত্যাকর্ণা 
সভস্বকঃ সকোপমাহ। কদাপি ছুর্জনেন সহ ন গচ্ছেং। ॥তৌ ঈশ্বরং নিন্দতঃ। 
শল্যরাজ! অলং বিষাদ্দেন। সোমলিক আহ--যদ্যেবং তদ্দেহি মে প্রভৃতং 
ধনম্। তত চ বক্তমুখেো নাশ বানরঃ প্রতিবসতি ম্ম। 

-৮0166:010911650 10861606192. (81910) 
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3. অথ দশাননঃ কোপাৎ করোলান্ুলং দঞ্চ মাজ্ঞাপয়ৎ | রাক্ষলা অপি 
তৈলসিক্তকর্পটেলহগুলং পরিবেষ্টা তত্রারিংযোগমকুর্বন । তদ! মহাবীরঃ 
মারুতির্মনস! এবমচিন্তয়ং--ছুরাত্ম। রাবণঃ সবুদ্ধৈ নিজসর্বনাশঃ বর্তৃ মুত; 
'অনেন লা্গুলাগ্রিন৷ লক্কাপুরীং ধক্ষ্যামি ইতি নিশ্চিতমতিঃ প্রাক উল্লন্ফ্য 

রাজপ্রাসাদশিখরং দাহ, ততঃ গৃহাং গৃহাত্তরং বিচরন্ মহোল্পাসেন সমগ্রাং 

লঙ্কাং বহ্িময়ীমকরোৎ। তা চতুর্দিক্ষু “ক্ষ, রক্ষ হা! হতোহশ্মি ইত্যাদয়ং 
কাতর-কনাদ! উদনতিষ্ঠন্। 

--713800075 211189915008, 

4. তন্মিন বনে পিঙ্গলকনাম| পিংহ, শ্বতৃজোপাঞিতরাজ্যন্থখমনতবন্ধান্তে । 
স চৈকদ। পিপাসাকুলিতঃ পানীয়ং পাতুং যমুনাকচ্ছমগচ্ছং। তেন চ তত্র 

সিংহেনান্থভূতং প্রলয়ঘন গঞ্জিতমিব সঞ্জীবকনর্দিতমশ্রাবি । তচ্ছত্বাসৌ 
পানীয়মপীত্বা! সচকিতং পরাভূত্য স্বস্থানমাগত্য কিমিদমিত্যালোচ্য তৃষীং স্থিতঃ। 
অথ তং তথাবিধং দৃষ্ট1 করটকদমনকনামানৌ ওত্স্তিপুত্রৌ৷ শৃগালে। মিথো 

মন্ত্রয়ত: | 
--131010002 271018 99100০01, 

5, 'অন্তি দণগ্ডকারণ্যে কর্পুরগৌরাভিধানং সরঃ। তত্র চিরকালোপাজিতঃ 
প্রিয়নুহৃঙ্সে মস্থরাভিধাঁনঃ কৃর্মঃ সহজর-ধামিক: প্রতিবসতি । স চ ভোজন- 

বিশেধৈর্সাং সংবর্ধয়িষ্ততি। হিরণ্যকোহপ্যাহ--তং কিমত্রাবস্থায় ময় কর্তব্যম্ ! 

ততঃ বায়সঃ তেন মিত্রেণ সহ চিত্রালাপন্থখেন তশ্ত সরসঃ সমীপং যযৌ। 
বায়সোবদৎ-_সথে মন্থর! সবিশেষপুজ্জাম্ অশ্মৈ বিধেহি যতোহয়ম্ পুণ্য- 

কর্মণাং শ্রেষ্ঠ: কারুণ্যরত্বা কর; হিরণ্যকে। নাম মুষিকরাজঃ | 
0. ছ01610 92091516 009 51105101001 6108 10110 108 9108, 

যদাশ্ৌষং দ্বারকায়াম্, সুভদ্রাম্, 
প্রসহযোড়াং মাধবীমন্ভুনেন। 
ইন্প্রস্থং বুষ্ণিবীরৌ চ যাতে 
তদা নাশংদে বিজয়ায় সঞ্জয় । 
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6, (৪) [1119 17933670890. 760660606৮5 1008 ৮৪৮ 629 
৪0 8৪ 201001706 60%/9109 6116 018 11679 16 10660060 (6০ 
869 107: 609 01817. (0) 11 ০০ 28109215097 হা 800 6086 5০00: 

1065 18 609 6800019 0£0:00, 00 8170] 111 60008 ০, (7) 1092 

157181)00 708159208115 90667:60 6109 70866156617, 1১০ 10 19907 1 

02062 6০ 8111] 6109 10190. 0920010) 110 1৪ 08817008 ০01 00000001471 

6109 60199 10109, (0) 4 01561) 609 অ563: 01 ০1010 13 02190 00 

17 6179 ৪0101709113 001690 26%10 ছা16]) 6119 59৪ 10 6136 79105 

৪98,8০0], 

--100181008008019 001981%9 9017001, 

[7181761 96001708175 ঢ.য910818,01018 (30650101008 

( 100) 4১125৬76০15 ) 

(৫) 119 609 0098 819 60008) 00111 0155 6179 01000 

১000 10 61000. 118৮ 6199 92161 06 1191) ছা161) 81] 907৪ 01 ০০208, 

(৮) 5০৪ 110%9 078069ণ0 000 0/9)88, 10718 1৪ 10161015 1999020108 ০1 
০৮) 8৪ 09. 11059 19900. 17) ৪001. 0:001)19 10101119, (০) [10009 
3০00] 1861)02 55 11%0 200. 5০০ 17700610919 80906100869 60900. 

800 ৮০00 &1:9 5০ 619 ০0115 ৪00 01 5০০৮ 107190655 (2) &ম&ড. 

'জ10) 80196, ও ০০ আ1]] 08 19198,900. [7010 11502 18000 

৪00. 61792. 3০০ 11] 28510 1১9 501690 ভ16]) 5০0 সা? 8100. ৪08.8, 

(6) 11009 10261. 500. 17859 64109) 60 18 006 6159 ০0309 10110160. 1১৩ 61১6. 

৫০০৫, 7১০006009 19 6118 7০09৮ ০01 81] 10092080098. 07) 020. 78892102. 
6018, 6119 10171518 6598 70809009780 দ101) 80990 800,109 0:36751 

1105 1)9,0181)009206 01 118 19090. ৪070, | | 



60 98৩ 2 00৬704াণা0েঘ & ঘট হু ম917 0৭ 

(6) 90299 2285০ 6০0০0 17000, 5 ৪611] 61১০ 09৮৮০, 

[116619 1)958* 596 ৪991 100 00020, 

(7) 0206 01710 ৪6 ৪ 61009. 800. 61798 90200 অ৪]], 

[৪ 6199 19988 01 &]1 10195, 99 10005 691], 

48, (৫৮ গাবে। বহুক্ষীরা ভবন্থ। পর্জন্যঃকালে বর্ষতু। পৃথিবী সর্বশস্ত 
সমৃন্ধাভবতু। (০) প্রার্থনা নম্তপ্লাপূর্ণ। এতদেব সর্ববা ত্বধযুপপপ্ণতে 

হতত্তমীদৃশে মহাঁকুলে জাতঃ। €) মন্যে জীবতপিতৃকত্বং মাত1 চ তে তয়ি 
ন্নেহশীলা। ত্বং পুনঃ পিত্রোঃ এক এব পুত্রো ন ইত্যাশংসে। ২৫7) অধুনা 
নিরুদ্বেগে! ভব। অচিরাদেব ত্বং কারামুক্ত! তৃত্ব। ভূয়ঃ স্ত্রীপুত্ৈঃ সহ 
মিলিষ্যসি। 6) ত্ব্গৃহীতঃ পন্থ। ন সজ্জনানুহ্ুত ইতি মৎসকাশে প্রতিভাতি । 

ধৈর্য, ছি সর্তপনাং মুপম্। (0) ইতি শ্রত্া! ক্রোধরক্তেক্ষণো! নৃপতিস্তস্ত 
দুষ্টতনয়ন্ত নির্বাবনমাদিষ্টবান্। (9) বহুধনে সত্যপি কেচন যাচস্তে অকিঞ্চনো 
পি অহমধিকং ন যাচে। (%) একদ| একমেব কার্ধং সুষ্ঠু অনুষ্ঠাতব্যং এফ; 
এব শ্রেষ্ঠনিয়ম ইতি বহুভিরুচ্যতে । 

(৫) 11101880100, & 10106 01 609 80187 7209১ দা181)690 60০ 19617 

10210 88010101995 9০0 61389961068 1201610 989900. 60 1:9%5910 জা161) 1019 12002 

৪] 0505. (9) 029 9190910 0:806189 1609 83 10702 89 009 1195 
[0৮ 1৮09 19 616 ০0015 121900 10100 10110 ৪ 0:09 ৪৪9. |) 09961) 

(৫) 7998 €158 80809 (০0: 6179 1967918 01 08098, আ1)719 006১, 
610902391598 068৮ 10691089 1)986 01 91)6 ৪00, 5001 18 6179 7086009 06" 

8০০]. (0) 811 0:5860:98 109090006 11800 00 ৫966106 61091 19817:90। 

০091906,. 7197 51178 00959151318 5090938 0302811 085699 0109 * 

6:০9019 &0696 90061962, (6) 76 0080 006 £0109 191: 1915 1)9 ৪9. 

0 010. 02080 99015106 % 09%5% 1080, 176 60০0৮: [0165 02. 1062" 

, ভও 01005916 0872250 1392 1000. (1) 5০0. ৮8৮৪ 0000 60৫8১ 11388 

220 4017) 0080. 9৮9 0009 1961079, 11756 19 সা ৪11 060219 ৪9 

81738108101 ০00 0 8189. 
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6) 90820081076 ৪৮ 6109 100%, 10৩৪, 

0982106 &6 6109 ৪1, 

[30৬ 080 ০০ ৪6 01 1005 

[500 099 6৮, 

€%) 77915 6০ 080. 200. 60115 6৮ 1159, 

[101508 21001) 1)9161), ত০161)5) ৮110. ত1৪০. 

478, (৫) হৃর্ধ্যবংশীয়রাজ। ত্রিশস্কুঃ সশরীরং স্বর্গ গম্থকামঃ কর্চিৎ যাগমনতু- 

াতুনৈচ্ছৎ। ()) আলীবনং ধম আঁচরিতব্য। যতে| ধর্মে। হি এক এব বন্ধুর্ষো 
মরণেহপি নরমনুযাতি। (৫ প্রথর হুর্ধতাপং সহমান! অপি তরষব পরছিতায় 

ছায়াং দদতি এষ হি মহতাং স্বভাবঃ। (৫) অভিলধিত বস্ত প্রাপ্য সর্বে 

প্রাণিনো মুদিতা ভবস্তি। রাজপক্ষে তু তং সাফল্যং গ্রায়শেো। ছুঃখ- 

পরম্পরামানয়তি ৷ (9 নাতিদুরং গচ্ছত! তেন গুরুভারং বহস্তী কাচিৎ বৃদ্ধ! দৃষ্!। 
তন্যা দযমানঃ জ স্বয়ং তদ্ভারমূড়বান্। () ত্য়া্ধ যং কর্মকূতং তরপূর্বং 

মান্ষসাধ্যমাসীৎ। অত: সর্বেনেরৈরদ্ধ তে প্রশংসাগীতিরূপণীয়তে । (0) ভে। ' 

বালকাঃ | পবত-পাদ্দদেশে অবস্থায় উধ্বগাকাশং নিরীক্ষ্য বিন! চেষ্টাং কথং 

পবতারোহণ-মিচ্ছথ। (7) পৃবরাত্রে শষনং প্রাতত্বরামুখানঞ্চ নরঃ স্থাস্থ্যবস্তং 

জ্ঞানবস্তং চ কুরুতঃ। 

(9) 1109 ৪010 19510 ৪99 17) 6159 আঅ৪96, 6709 101103 

78 786010106 60 61191709869 00. 19206 (2965 10: 1986 86 1018108, 

(0) 000)9, (21800, 00039, ] 99 90 1006 61010001708 ০01 ০৪ 

3929215, 8৪ 5০0 81009 080. ৪859. 009 000 6118 8৪৪৮৪ ৫910891 

(৫) ০7090. 519 25601%]]5 869061090966, 11718 15 9968191191)90 

65000 90991)6 0 ০0৮ 23060919, 518695, &00. 0908176919, 

(০) 7369 00066206 আ16]) দা1)86 5০0. 090 990 05 10205862098 

[009 9011060139 ৪৪5 00198 00069007)906 18 6109 29০8 01 10801010398. 

(6) 4৮, 1০0৮1 119 20897 18 10507988108. 1 29 0006 70881)19, 

80 08০15 10100 105 00919 0108, 31206 0000 হ 0011. ) 1070৯, 

88160 00011967718 ড10961567 1018 ৪00. চা5 01190. 02 20067 £07 ৮ 
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টিতে 90205100100 ৪ 61096 5০001801015 ০০17 09567 06692 1818. 

1০90৫, (9) 0০583080169 20905 610099 1066016 61516 09960, 10005 

৪1197060655 68865 ০01 09860 700 01009, 

(৪) পশ্চিমাশায়ামস্তং গতে সবিতরি পক্ষিণঃ নক্তং বিশ্রামার্থং বিশালবিট- 

পিস্থনীড়েষু প্রত্যাবর্তস্তে । (9) এহোেহি বন্ধ, অহমেতাবৎকালম্ উৎস্থক্যেন 
স্বাং চিন্তয়ামি । যতত্বমেব কেবলং মাম্ ঈদৃশমহাব্যসনাৎ্ রক্ষিতুং শকোবি। 
(০) প্ররৃত্যা ছি নাধ্যঃ নেহপ্রবণাঃ। অস্মাকং মাতৃ-স্বন্থ দুহিতৃভিরশংসযমেতৎ 

গ্রতিপন্নমূ। (৫) সছুপায়েন যছুপার্জ্যতে তেন সত্তষ্টো তব। সম্তোষো হি 

নুখন্যমূলমিভি শাস্ত্রোক্তিঃ । (6) অহে। ! পশ্ঠ অস্থয ক্রোধে! বর্ধতে | বচনমাত্রেণ 

তস্য ক্রোধোপশমে! ন সম্ভাব্যতে। তশ্মৈ ক্রীড়নকমানয়। (2 তস্য পুত্রোমৃতে। 

নব] ইতি দ্রেণে| যুধিষ্টিবমপৃচ্ছৎ। যতো! যুধিষ্টিবেণ ন মৃষোগ্বং ভবেদিতি তস্য 
দৃপ্রতীতিরাঁনীং। (6) ভীরবে। মরণাৎ প্রাক বহুণো ত্রিয়স্তে। সাহসিনস্ত 
সরুল্মরণধাতনাং সহস্তে । 

[0919 13 609 1900 01 9001906 00160:9, ০ 829 

001105970 0৫ 659 [00151 8০08], (9) 730900109, %৮%5 1001:0 & 107:17009. [79 
£8100010090 609 ০:1৫ ৪৮ 1 99]5 802 ০00৮ 01 1992 800. 015898899 9১00. 

80::০৬৪, (০) 1006 58860888 ০01 61)9 010159359 11908 173 00 10100) 

11 আ9 10901: 6 6159 56525 00955970856 01606, 09) [0788 601519009 

18 & 1099 1789 19910 89081)6 60 08 0৮ 010. 69801)925 ০1 805 ০০00৮::. 

৪9 ০ 0০৮ 109 ৪500901$ 80896 0১১ 6006 আ:9065 01 0610675. (6) 90190০01 

008806:9 &,1%1056 1081:0022 61)035 960.062)68 চ1)0 00 1006 81098,0:6799 1019, 

[00$:06015)010658 1808 60 70186718801 811 80:65. () 01911 821700918 
1062 800 81910187065 89 6009 7200996 10106-11599, 1306 91099 ০01 

2005 19129 6:598 &19০ 1151706 108 00029 00810 10100:908 ০ 99823, 

(9) 10৩ 0920056 188 ৪6:00106 0 609 ৪996৪ 81081106 065০৮107081. 
80788, 79 06997599 6109 81৫ ০1 ছা01015 [0901019, (%) 799008 সা৪৪ 

0818890 1:009 10009 (0: 10069907925 105 8108 19285186005 009 ৪০20 

99596 806 0020709130 01 7019 19816 সা161)096 6109 16896 11881888100, 
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(00770706101) 90109 090019 0888 05 018988 ০1 
আ০:৪1010 আ18])006 90০9.17086 298009088 60 61068700, 21055 15 097:810]5 

006 9 05159০0৮9০6, (6) 91108 515 19200 ০01 069101709 60912 
9888 10 5519$5 0 6091 09368, 806 00106915 819 0:09] 100 8699117)%, 

60009999885. (6) 4১ 6162 800 1319 00966 0929 900092]5 60000 0980 
1) 6116 200, 71095 878 [9360690 60 10019 1১9 & 10:6180 0007061* 

(9) 7190 1১9402769 18 107 99158610100. 11 6109 050 & 10015 1119, 

[19678 "879. 1)90019 100 00 1006 9828 60 6101000 01 6091 8700, 

(6) 416৪2 170855106 6])5 50100] 38101086101) 86008268 810010, 

৪891908 61091 ০] 096 901919069 10117161097 ৪0০০19৪, 100 006 10110 
0179 9808] ৮97 01 69066100 0981998 001, (7) 07979180918) ) 
8179 00801799701 ৪6.069063 18901100 6191 1)009, 1]1)95 00 106 0169 
80001 60910 201003 [001010911১5 &0 61090, (0) 010 969 19 0399839 16 
৪816, 10119 5000106 101009695 01 9 18011 900 1006 8,148 88:56 6106 
010 1901019 %090096615, (1) 9165 800 18910008709 6,00022092)90 
10008 60 6109 10159610095 1790 69188 00001) 1390081)10) 61399. 

770130066 51560 1307001/ :-__ 

(৪) তথ। পৃষ্টশচাসৌ শুকে। নি খিলমা ত্ববৃত্বান্তমবর্ণয়ৎ--দেব, পম্পাঁসরসন্তীরে 

মম জন্ম। ভাগ্যহীনস্য মে জাঁষমানস্যৈব জননী লোকান্তরমগমত। বর্ধিতশ্চাহং 
পিত্র! কস্যচিজীর্ণস্য শাল্দলীতরোঃ কোটরে ম্তবসম। কদাচিত, প্রভাতবেলায়াং 
কোহপি ভীমদর্শনে। ব্যাধস্তমুদ্দেশমাগত্য বহুতিঃ গুকৈঃ সহ তাতং নিঅঘান। 

অহং তু দৈবাৎ ততে] মুক্ত: পথি লুন্ ন্ানায় গচ্ছত। মুনিকুমারকেন হারীতনায়। 

ৃষ্টঃ সদয়মা প্রমং নীচশ্চ। 
বঙ্গান্ুবাদ্ধ $ তারপর শুককে জিজ্ঞাসা করিলে শুক সম্পূর্ণ আত্মবৃত্াস্ত বর্ণনা 

করিতে লাগিল। মহারাজ! পম্প। মরোবরতীরে আমার জন্ম । হতভাগা! আমি 
জন্মিবামাত্রই আমার জননী পরলোকগমন করেন । এক জীর্ণ শান্সলী কোটরে 
আশিজনক কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়ী বাস করিতাম। একদিন.প্রভাতে এক 
ঘোরাকৃতি-ব্যাধ সেইস্থানে আসিয়। বহুপক্ষীর মহিত আমার পিতাকেও মারি] 
ফেলিল। | 
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ভাব-সম্প্রমারণ 

/8120191111070101) 

বিখ্যাত কি ও লেখকের রচনার মধ্যে এমন অনেক বাক্য থাকে যাহ। 

আকারে ছোট হইলেও ভাব এবং অর্থগৌরবে মহিমাপ্িত । দেশ-বিদেশে 
প্রচলিত বহু প্রবাদ-বাঁক্যের (0:05) মধ্যেও এইক্নপ অর্থগর্ভ ভাবাতিরেক 

লক্ষিত হয়। সেই সমস্ত ভাবগর্ত বাক্যেব সহিত নিজের চিন্তানত্রের যোগসাধন 
করিয়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, উপম! এবং উদ্দাহছরণের সাহায্যে অর্থকে পরিস্ফুট করার 

নামই ভাব-সম্প্রসারণ (708805107০৫ 11683) 

ভাবসম্প্রসারণ করিতে হইলে কয়েকটি নিয়ম পালনীয়। নিয়ে সেগুলির 
উল্লেখ কর! হইল £ 

[ক)। ভাবসম্প্রসারণ করিবার পূর্বে ভাবগর্ভ বাক্যটিকে ভাল করিয়। 

পড়িয়া! লইবে। তারপর নীরবে তাহার অর্থ চিস্তা করিলে বাক্যটির অন্তর্লান 
ভাব অনেকাংশে সহজবোধ্য হুইয়! উঠিবে । মূল ভাবটিকে তারপর ল্প্রসারিত 
করিবে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে যুলভাবের ভাবাচ্ষঙ্গের বিস্তার করিবে । 

[খ] মূল বাক্যান্তরগত ভাবটিকে সম্প্রারণ করিবার সময় ষেন তাহণর 

মধ্যে অপ্রাসজ্িক ব। অবান্তর কথা আলিয়া ন! পড়ে। অর্থাৎ সম্প্রসারিত 

ভাব এবং মূল বাক্যের ভাব, এই দুয়েক গধ্যে যেন ভাবৈক্য নষ্ট নাহয়। 

[গ] সম্প্রসারিত ভাবটিকে প্রয়োজনাচসারে কয়েকটি অনচ্ছেদে 

(58:85) ভাগ করিয়া বিস্তম্ত করা! উচিত । মনে রাখিতে হইবে, 
'অন্চ্ছেষে বিভক্ত গমন্ত রচনাটি যেন নূলান্ুসারী হয়। 

1ধ] বাক্যনিহিত ভাবটিকে স্পষ্ট করিতে উদ্দাহরণ এঁবং অলুংকার-উপমর 
সাহায্য গ্রহণ করা বাঁয়। 
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[৩] অশ্প্রধারিত ভাবের দৈর্ঘ্য সন্থন্ধে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। একটি 

ভাবগভীর বাক্যকে লইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধও রচন! করা বায়। তবে 

মম্প্রসারিত ভাবকে একটি সম্ভাব্য পরিমিতির মধ্যে রাখাই বাঞ্নীয়। নিম্নে 

কয়েকটি আদর্শ দেওয়! হইল । 

(১) নাস্তি বিস্তামং ধনম্। 
ধনেন জনস্ত ছুঃখং নশ্ততি, নবো। ধনেন ঈস্সিতং বস্ত লব্ধ! সুখমাপ্োতি। 

ধনবলেন নরে। জনসমাজে স্বনাম খ্যাপয়তি, প্রতৃত্বং চ বিস্তণোতি। ধনবনং 

ক্ষণিকং, পরং ধনবতা। সর্বান্ জ্েতুং ন শক্যতে । নষ্টে ধনে ধনবান্ জনসমাজে 

নাপ্রি়্তে | ধনন্ত চৌবাৎ বহ্্যাদিভ্যশ্চ ভয়ং বিদ্যতে। বিদ্যাহি মহাধনম্। বিঘ্বান্ 

জনঃ সর্বত্র আত্রিয়তে তশ্য সর্বত্র খ্যাতিবে অচলা। ধনং দানেন ক্ষয়ং যাঁতি, 

বিষ্য। দানেন বর্ধতে এব। তস্করাদয়ে। ধনবতঃ হত্ব। তেযাম্ ধনমগহরস্তি | ধনস্ব 

ভাগং দায়াদা গৃহুত্তি। পরং বিদ্যায়া ভাগঃ কেনাপি গ্রহীতুং নব বিদ্বা 

কেনাপি অপহর্তূং শক্যতে। বিদ্যা অক্ষয়! ধনস্ত ক্ষণস্থায়ি নশ্বরং বস্ত। বিদ্যায়! 

নরশ্ত সর্ববিধং দুঃখৎ নশ্ততি, অতএব বিদ্াসমং ধনং নান্তি। 

(২) দারিজ্যদোষে। গুণরাশিনা শী।। 

ইহ পৃথিব্যাং গুণবান্ জনো! যদি দরিত্রো! ভবতি তদ1 স তন্ত গুণাবলিং সম্যক্ 

্রদর্শিতুং ন শরষোতি। অন্রচিন্ত| চমৎকার, যন্ত গৃছে অগ্নাভাবে! বিদ্তে স 

অন্পচিন্তয়াজর্জরীতৃতঃ কিমপি মহৎকর্ম মস্পাদঘ্িতুং ন সমর্থে। ভবতি। গুণবানপি 

দ্বরিে। জনঃ সমাজে জনানাম্ উপহামপীনং ভবতি। মহাগুণবান্ কবি: শিল্পী, 

বৈজ্ঞানিকো। বা দরিদ্রতয়! স্বন্ত দক্ষতাংঃ শিল্পচাতূর্যং অভিনবাবিফারং ব! 

র্শিতূং সমর্থে। ন ভৃত্ব। অশেষ মনঃকষ্টম্ অন্ৃতবস্তি। বাণীবরপুতরস্ত মহাঁকবেঃ 

কাজিদাসন্তাপি অগ্নচিততয়। কবিত্বং ন প্চুরিড়দভবত্জ কা কথ ব! অন্পেযাম্। 

অতএব তেনৈব সহাফবিন! উজম্--দারিজ্যদোবে। গণয়াশিলাগি ইতি। 
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৬/(৩) এক এব লুছ্ধন্ধর্মে! নিধনেহপ্যকুষাতি বঃ। 

তিষ্ঠস্ত নরন্ত বহবঃ নুহদো জগতি। পিতা, মাতা» দ্বারাঃ, পুত্রাঃ 

আত্মীয়! বান্ধবাশ্চ জনানাং গুহাদঃ| তেছি নরম্ত জীবিতকালে ত্য ছুহদঃ 

পরং মরণানস্তরং ন কোহপি সম্থন্ধো বিদ্ধতে তৈঃ সহ। প্রাণৈঃ সহ নরস্থয ষর্বং 

নশ্ততি, তি্তি কেবলো ধর্ম এব। নরো! জীবনে যং ধর্মমুপার্জতি স ইহকালে 
তশ্মৈ সুখং দদ্ঘাতি, মরণানস্তরং নরশ্ত সুহৃদে! ভূত্বা তমনুগচ্ছতি পরকালে 
চ তস্য মহোপকারং সাধয়তি। ধর্সবলেন নরং আত্মোন্রতিং বিধায় নরম 

শ্রে্বাঙ্ছনীয়াং মুক্তি ল্1 কৃতার্থী ভবতি॥ অতএব ধর্মসমে। বন্ধুর্নাস্তি নরন্য। 

্ (8) সাধবে নহি সর্বত্র চন্দনং ন বনে বনে। 

কঙ্ধাচিৎ ভাগ্যবশাৎ কম্যচিৎ নরল্য সাধুসলে। ভবতি। সাধবো ন সর্বত্র 

পর্বকালে বা তৃশ্টতে তে এব দেববৎ দুলভাঃ প্রতিবনং বহুবে! বুক্ষা- 
খিষ্ঠস্তি কিন্ত চন্দনবৃক্ষে। ন বনে বনে লভ্যতে। অত্ঃ চন্দন বৃক্ষস্ত ছুল“ভত্বাৎ 
তন্ত সমাদরে ভবতি জনসমাজে। বথ। স্থরভিনা শীতলত্বেন চন্দনং 

সর্বেষামাননাং বিদধাঁতি তথ। সাধখেহতি ম্বশক্ত্যা জনানাং দৈহিকং মাননং 

চ ছ:খং দুরীকুর্বস্ত: সর্বেষাং মঙ্গলং সাধয়স্তি। ছুল'ভিদর্শনাঃ সাধবো! হি ইহ 
পৃথ্িধ্যাং ভগবতঃ গ্রতিনিধিক্ূপেণ জনানাং পুজ্যাঃ | 

৬/() কোহর্থঃ পুত্রেশ জাতেন যে ন বিদ্বান্ ন তক্তিমাম্। 
পিত্ত *বংশকক্ষার্থম্ কানন্ঈীলাভায় চ পুত্রকাম্যতঃ। পুত্র বিদ্বান্ 

ধায়িফশ্চ ভবেৎ ইতি পিতরো ইচ্ছ্ঠঃ সংপুরঃ পিজোরাজানুতর্তী ভ্স্বা 

ধার্ধক্যে ভয়ে! বথাশক্তি লেবাং কুর্বন্ তয়োগ্সানন্দং বধয়েৎ মরপানস্তরং চ 
ভয়ে! বখাবিধি ওধ্বদৈহিকং কর্ম সম্পান্ত তয়োঃ ম্বর্গগমনে অহার়কে ভঙ্গ 

ইতি পুতরকর্তব্যং নির্দিটং শামী সর্ধে নাঃ বিভাং, লবন সি বুখাং। 
জবদধিত্বাৎ বিশিষ্ট রিভালাভ; সর্বেধাং ভীগ্যে ন সন্ভবতি।' বিভা 
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অসমর্থ; পুো৷ ভক্তিমান্ চরিত্রবান চ ভবেৎ ইতি আশা বর্ততে মমসি মাতা- 
পিত্রোঃ। যে! ন বিদ্বান্ ন বা! তক্তিমান্ এবংবিধঃ পুত্রঃ কুলাঙ্গার ইতি কথ্যতে। 
স এব পিত্রোরতীব ছঃখকারণম্ এবস্িধং তনয়ং নেচ্ছতঃ পিতরো। 

(৬) অন্পস্য হোতোর্বছহাতুমিগ্ছন্, বিচারমূড়ঃ গ্রতিভামি মে স্বম্। 

ইহু জগন্তি কেবলে। লীভঃ ক্ষতির্বা মহুত্ভাগ্যে ন দৃশ্তে | ক্ষতিলাতৌ 
পরম্পরাশ্রয়িনৌ অপবিহাযৌ চ। সাধারণজনঃ লাতদায়িকাং সামান্তমপি 

ক্ষতিং প্রত্যক্ষে ন সহতে কিন্ত পবোক্ষে ত্য মহাক্ষতিমপি নাবঙ্গোকতে। 

বিচারবুদ্ধিসম্পন্নজনঃ কদাচিৎ ক্ষতিম্ স্বীকৃত্য লাভাশয়! নিরুদেগন্তিষ্ঠতি। হ্যা 
উত্তরকালে লাভে৷ ভবতি তদা! স ক্ষতিমপি লাভমেতৃং বুদ্ধ! তামতিনদ্দতি। 
অতো ভূতিমিচ্ছতা। জনেন প্রভৃতলাততেতুঃ স্বল্নক্ষতিঃ স্বীকাধ্যা। অল্ললাতহেতু 
প্রতৃতক্ষতিত্ত ত্যাজ্যা। যন্ত অল্পন্ত হেতোর্বহহাতুমিছতি স বিচারমূড়: ইতি 
জনসদা্জে কথ্যতে। 

+(৭) লোচনাভ্যাং বিহীনম্ত দর্পণঃ কিং করিস্ততি ? 
নরো দর্পণে গ্রতিনিদ্থিতং মহার্হবেশভূষাট্যং শ্বরূপং দৃষ্ট। পরং হৃ্কতি। 

কেশবিষ্ঠামং বজসছলেপনা দিমগ্ুনকার্ধজাতঞ্চ দর্পণ নহায়েন সম্পাভতে'। দর্পণ 
গ্শরীরশ্য প্রতিবিহ্বং গ্রত্যহমবলোক্য হ্বশবীরাবস্থাং নির্পেতুং শক্যতে জনেন। 
'অত্তএঁব দর্পণ এব নরম্ত নিত্যসহচররূপেখ প্রশস্ততে । কিন্ত দর্পণে বন্ত্রপার্দিফং 

দৃহ্বাতে পাতু ন দর্পণশক্তিঃ পরং চক্ষুষোঃ শক্তিরেব। বন্ত দৃষ্টিশকির্দাস্তি 
ত্ৎ সীপে দর্পণস্য অন্ডিত্বমপি ন গ্রতিভাতি। শাস্ত্রে জানং তু দর্পখেন 
উপমীযত়ে ধন্য জঞানং নাস্তি স অজ্ঞানতিমিরান্ধঃ| তৎসকাশে আধ্যাত্মতত্বং 

লিশেব প্রতিজাতি। আত্ুজান বিহীনে। জনঃ প্রতৃতশান্ত্রাধ্য়নং কত্াপি 

বিপি . সাজপাং দম লভতে। তণ্তমানবধাজীগ্রহণং জামরহিত্বাৎ পত্দ্গ্বৎ 
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*৯/৮) হুতেষু দেহেষু গুণ! ধরস্তে। 

।, যো। জানতে স ভিয়েত, এ! শাশ্বতী রীতিঃ | অতএব শ্রীমন্তগবতা উক্তম্-_ 
জীতন্ত ছি বোমৃত্যুরিতি। প্রাণিনাং মনুষ্য এব ভগবতঃ শেস্ত্টিঃ | ছুর্লভমখ্নব- 
অধ লন্ধু! যো৷ বিলাসব্যসনসঞ্চয়াদীন্ কৃত্ব। কমপি সদ্গুণাং নোপার্জ্য সময়ং 
ধাপয়তি, তশ্মিন্ স্থিতে মৃতে বা কিমায়াতং কিং যাতং ব!1 পৃথিব্যাঃ? তশ্মিন্ 

জীবতি কোহুপি তন্নাম ন করোতি। সতু মৃতবৎ কল্প্যতে। পরং মুতে তন্মিন্ 

সবে” অবশ: বীর্তযস্তি বস্ত গুণবান্ স দবেষামুপকারং বিধায় জগতি জনানাং 

্রদ্ধা-প্রগ়্পাত্রং ভবতি। তন্রিন্পরতেহপি লোকান্তন্নাম চ সব্দা' তং জনসমাজে 

ধরন্তে সচ ৃ তোহপি অমরতাং লততে। অতএব সাধিবদমুচ্যতে “কীতির্বন্ত 
স ীবতিতি'” ইতি। 

(৯) জতাং জঙ্গে। হি ভেষজম্। 

'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্, ইতি প্রচলতি হি কিংবাস্তী। শরীরম্থরোগানাং 

বটিতি এব প্রশমনং কার্ধম্ অন্তথ। শরীরন্ত নাশে! ভবতি। রগোপশমনায় 
ভেষজন্ত প্রয়োজনম্ একান্তমেব। অতএব ভেষঙ্ং হি দেহধারিণামন্মা কং, 

গুহতমম। ভেষজেন দ্ুদশরীরস্ত উপকারো। ভবতি নতু নুল্্শরীরস্য চিতস্ত 

মদহুসাধা। ৷ হৃক্মদেহশ্ত রোগপশমনায় আত্মোতকর্ষসাধনায় চ নরেণ অবশ্যমেব 

যতিতব্যম্, অন্তথ1 নরজগ্ম নিক্ষলতাং গচ্ছতি | সাধুলেবনং তথা গুরুসেবনং ছি 

জৈঠতেষজম্ ভবরোগোপশমনায়। ভবরোগোপশমনেন অনামৃত্যুগ্রবাহমূতীর্ণঃ 

নরঃ শাশ্বতীং স্থিতিং লভতে। এতদেব ছি নর জঙ্মধারণম্য চরমং ফলমুদেস্তা 

বা। অত উচ্যতে শ্রীমত্তগবচ্ছন্ক রাচণর্ষেঃ--”ক্ষণ মিহসজ্জনসজতিরেক, ভবতি 

ভবাণ্বতয়াণে নৌকা” । ইতি। 

(১০) শক্তানাং ভূষণং ক্ষম।। 

ক্ষষ। হি এনুয্তাপাং পরমো। পর্টঃ। ক্ষমাবান্ জনে! দৈবসম্প্ বিভূবিতো 

€লাক্ষানাং তিলকে। তত! সর্বানতীত্য তিষউতি। দুনং ক্ষমাবতা এব লব্িগত। . 
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চরিত্রবত1 চ ভাব্যম্। হীনশক্তিলোক: লবলজন কৃতাপকারস্ত কিমপি 
প্রতীকারং কতু'মশরু,বন্ জনসমাজে ভাষতে__“ময়া ক্ষমাগুণেনতস্তাপকারঃ 

সোঢ়ঃ” ইতি। জনাস্ত এতেন তং ন প্রশংসস্তি পরং তং কাপুরুষমিতি বস্তি | 

ততে। ছুক্কৃতকারিণামত্যাচারসহনং হি পাপম্ অতঃ শক্তিমতা বিবেকশালিন। এব 

অন্থায়ন্ত যথোচিতং প্রতীকারঃ কর্তব্যঃ। যস্ত শক্তিমান আদর্শপুরুষঃ স 
অন্াষপ্রতীকার সমর্থোহপি অন্ায়কারিণঃ ক্ষমতে তেষাঁং ত্বভাবশোধনার্থম । 

অতঃ ক্ষমাহি এতাদৃশজনানাং ভূষণং, কাপুকবাণাস্ত দুষণম্। 

/ (১) উদার চরিতানাং তু বন্ুধৈব কুটুম্বকম্। 

বিশ্বে সর্ধবে জীবা হি ভগবৎ-হুষ্টাঃ । অতো! জীবত্রেষ্ঠা- মহুয়া মিথে! 
ভ্রাতৃত্ব সন্বন্ধেন আবদ্ধাঃ। কোঁহপি কন্যাপি পরো ন ভবতি। জগত্জষ্টা 
জগধীশ্বরঃ সর্বেধু আত্মরূপেণ বর্ভতে। সর্বশবীরস্ত আত্মা এক এব। 

যো! নরঃ ইন্ঘং সত্যম্ উপলব্,ং সমর্থ: স প্রকূত্যৈব উন্নতচেত|ঃ মহাপুক্ুষঃ । অয়ম 
নিজঃ পরং বেতি ভেদজ্ঞানেন চিত্তস্য সন্ধীর্ণত্বং জায়তে, সংকীর্দতা তেদজ্ঞানঞচ 
ঈশ্বরগ্রীতিং ন জনয়তঃ। লঘুচেতাঃ সংকীর্ণতয়৷ প্রতিজীবং ভেদম্ আরোগ্য 
মাহুষীং তহুমা শ্রিভম্ ঈশ্বরম্ অবমন্যতে, নার সংশয়: | যদি সানম্দং নরো জীবিতুম্ 
ইচ্ছতি তহি সর্ববং কুটুম্বকং মত্বা! সমভাবেন তে শ্লিহেং। তথা কৃতে শ্রেয় আপ্মোতি। 

১২) ' অমোঘ কফল। হি মহাপুরুষ সেবা। 

মহাপুরুষ! দেবদুতাঃ শ্রীভগবতোহংশন্বরূপাঃ। তে সদদৈব ঈশ্বরশ্ত জপধ্যান 

পরায়ণাঃ সঘাচারনিষ্ঠা সর্বপাপবিনিমুক্তাঃ সন্ত ঈশ্বরসান্নিধ্যম্ লতন্তে। জীবজগৎ 

উপকারায়তধ্শানি নিরসনায় চ তে সন্মার্গস্ আততিত্য শ্রত্বগবতক্ান্থাং সম্পাদযস্তি। 

তে. সর্বদা! 'পক্ষোপকারপরায়ণা আশ্রিতবধ্যালাশ্চ জগতি বিতরদ্ধি। ভে সদা 

৫ ভাবিভ। উদ্ধত রপং প্রা্তাঃ। অথ মহাপুরুযাশাঃ বংশরয়েগ মেবয়া 
চ বীকদং পুত্তং ভরতি। পরং সর্ববকাসপ্রাপ্তিঃ ঈখরপ্রার্িশ্চ সংঘটতে। 

বহাপুরুষসেবর! ফনুধিকং জীবদং পরিজন পূতং মবজগ্ম লত্যতে রঃ 
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/(১৩) পরোক্ষে কার্য্যহস্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বালিমম্। 
বর্জম়েভাদশৃং মিত্রং বিষকুত্তং পয়োমুখম্। 

্বার্থান্ধো জনঃ ক্বাভিলধিত কাধ্যসিব্যর্থং স্ুখেন প্রিয়ং মধুবং বাক্যাং চ 

কথয়তি। স্থললিতেন বচনেন বিশ্বাসম্ উৎপান্থ পরশ্য মৈত্রীম্ ইচ্ছতি। ইং 

শ্রীপয়িত্বা সর্ধবগ্ুহথ বিষয়ং জ্ঞাত্বা চ স দুর্জনে! বিশ্বমু উৎপাদয়তি। অধিকন্ত 
বিপদ্ধি বিগ্গিপ্য হস্তং চেষ্টতে। অথ যঃ চাট্ভাষণেন পয় ইব মধুরং বাক্য 

বখগ্তি তশ্মিন্ বিশ্বাসে! নৈব কর্তব্য: ৷ তশ্য হৃদয়ে অবশ্যমেব হলাহলতুল্যং 
দুরতিপ্রায়ং বিস্তুতে ৷ ঈদুশে। বান্ধবঃ পরিহ্তব্য, | 

৬৮১৪) বিস্তাহীন! ন শোভত্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ। 
ইহ খলু জগতি বিভ্ত! হি সর্ববগুণময়ী সর্বশোভাকরী চ। বিদ্যায় নরঃ জ্ঞানং 

প্রাপ্য দেশদেশাস্তরং গত্ব। মানং যশশ্চ লভতে। রূপহীনোহপি বিদ্বান সর্বক্রৈব 
পৃদ্ধ্যতে স্বাব্রিয়তে চ। লা পরম। গিস্তা কদাপি ন ক্ষীয়তে ন হিয়তে বা পরদ্ 
উ্রোগ্ৎ বর্ধতে । বিদ্যা হি শাঙ্বতী। ব্বপন্ত তাবৎ অনিত্যম্। জরাব্যাি 
শোঁকাদিভিঃ রম্যং রপমপি ক্ষণং বিনশ্ততি। অতঃ রূপং বিস্তয়া হীনং বিবিচ্যতে। 

কিংগুকাঃ বর্ণাঢ্যেণ কোমলতয়া চ মনোরমাঃ সম্তঃ নিন্বত্বাৎ প্রশংসনীয়! 
নভবেদুঃ1 তাদৃশং বূপযৌবন-সম্পন্নো বিশাল কুলসস্তবে। জনঃ বিস্তাহীনত্বাৎ 
কেনাপি নাক্তরিয্নতে | 

(১৫) চঞ্জব€ পরিবর্তন্ডে তুঃখানি চ সুখালি চ। 
'আবর্তনকানে। চন্রপ্ত বংশ উপরিষ্টাৎ তি্ঠতি, পুনঃ দোংপি অংশোইধস্তাঁৎ 

গরচ্ছতি। আবর্তরন্ত এয এধ ভঞ্রঘঃ। চক্রবৎ সংপারচক্রস্বার্পি আধর্জনং 
বাস্পনতে। অন্ধকায়গ্ধ পরদ্ আলোক কাটা; । বসন্তাদয়জতবো পি পতিতা 
দা ়রং উ্পক্ষািত্ভাবে। খযযারিত্য খগর্তরম্ খ্ভাবরঃ 

॥ এ প্রীতি, স্গতে্ই ॥ জেওখর্িজাল পরা $ স্বর চেএুটাসাঞ 
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বাষদঃ জ্থেষু চ হুর্ষে। ন কর্তবৌ। স্ুখং ছুঃখং চ সমম্ কৃত্বা। নরেণ অবস্থা্ং 
করণীয়ম্। তেন হি চিত্তে শাস্তিবিরাজতি। 

(১৬) হিতং মনোহারী চ ছুলভং বচঃ। 

উহ জগতি বহবশ্চাটুকারাঃ সম্তি। তে সর্বদ! শ্রুতিন্খকরম্ অহিতং মিথ্যা 
বাক্যং বা উক্জ1 জনানাং চেতোরঞ্জয়তি সাধয়স্তি চ স্বাভীম্। তেথাঁং' 
বচনং ভূ ন হিতকরং বর্তমানে ন বা শুভ প্রদমায় ত্যাম। তেন বাঞস্তি হিভং 
জনানাং কেবলং তে স্বার্থসাধনায় এব বতস্তে। দৃশ্ততে হি লোকে পিতাঃ 
শিক্ষকাদি-হিতৈষি-জনানাঞ্চ বচনং সর্বদা ন শ্রতিনুখকরং প্রতিভাতি 

বালকানাম্। লক্ষ্যতেশধুন বিদ্যালয়ে যে শিক্ষকাশ্ছাত্রানাং দোষ প্রদশয়স্তে! 
নাপাতমধুরাং গিরং ভাষস্তে তেষাং ভাগ্যে ন ছাত্রবল্পভতা ন চীর্থাগমঃ 
সম্ভবতঃ প্রাপ্যতে তৈরবমাননা লাঞ্ছনা বা। অতএবোক্তং--"অগ্রিয়স্ত চ 
পথ্যন্ত বক্ত। শ্রোত। চ দুর্লভ” ইতি সঙ্জনা! হি কাপি জনানাং প্রিষ্ং ' 
পরিণামে চাণগুভফলপ্রদং বাক্যং ন বদস্তি। মনাজনাস্ত পয়োমুখ বিষকুস্তা ইব 

জনপ্রিয়তাং বাঞ্ন্তঃ মধুরয়। গিরা জননৈর্রীং লা! লোকানিষ্টং সম্প্ভক্কে। 
অতে। হিতকামানাং সুন্থদাং ছিতম্ প্রিয়মপি বাক্যং ভনৈঃ শ্রোতব্যম্। 

(১৭) দ্বিষস্তি মন্দাশ্চরিতং হি মহাত্মনাম্। 

মন্দজনাং প্রায়শোহহুয়াপরায়ণা। ভবস্তি। তেষাং সদ্গুণা ন লঙ্তি, 
তে হি পন্নানিষ্টং সদ। বাহস্তি চেষ্টত্তে বা তৎসম্পাদনায়। তে পরঞগুণেযু 
সর্বদা দোষমাবিস্স্তঃ ত্বপ্রাধান্তং দর্শয়িতূমেব ঈহন্তে। , ন তে চেনে 

গুণার্জনায়। ন ঝ| হিতৈবিণাং বাক্যং শূ্স্তি। পরনশিন্বাক্রলং মহাত্নঃ 

জনন্ত ুণেষু দৌষাবিফরণং ছি তেষাং গ্রকতি-তিত্ষম। পবিতং হুর্া-ব্রপং 
দুই! সার্চে হ্তরি অভিননত্তি চ তম্। উলুকান্ত তৎ ছুট বিলং' প্রবিশ্ত 
তং তিব্ি এবং" পুতচরিতান্ মহাতনঃ দৃউ। সবে আননিতী লমন্তি তানি, 
খারা এ পেশ 2 আগার পহীং তত গর্জজজারংাজ+ তত্র । আখ আগা 
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সমাজে মহাজনানাং নিন্দয়া তে নিম্বাং, অবমাননা, প্রস্থারং বা লভস্তে। 

এতদেব সজ্জননিন্দারূপ পাপকর্মণঃ ফদং তে সম্ভ এব গ্রাপু,বস্তি। 

(১৮) শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্লান্তস্থায়িনো গুণাঃ। 

দৃশ্তাতে ধরায়াম্ অহন্তহনি বহুজনী জায়ন্তে তরিয়ন্তে চ। তেষাং কথা 
ফতিজনানাং মনদি বা প্রতিষ্ঠাং লভতে? যে তু পাঞ্চভৌতিক-নশ্বর 

দেহেন পরোপকারং কুর্বস্তে জনমঙ্গলং বিদধতি, তেষাং দেহাভ্যয়েৎপি 

তেষাং নামানি কীর্ডস্তেৎনিশং জনসমাজে শ্রদ্ধাভক্ভি-সমদ্বিতয়। গিরা | প্রায়শঃ 

সর্ধে ক্ষণবিধ্বংসি-শরীরস্য কৃতে অন্তায্যং জুগুপংসিতং বা কর্ম আচরস্তঃ 

ল্পর্ধন্তে জগতি। পৃথিব্যাং যানি ছুক্র্মাণি অন্তঠীয়স্তে তানি সর্বাপ্যেব 

দেহমাত্ররুতে এব তৈ নিষ্পাপ্তস্তে। দেশ ত্ববুদ্ধিপরায়ণা! লোকাঃ শরীরমেব 

চিরস্থায়ি অভীষ্ং বা মন্তন্তে, তৎপোধষণায় তে ন পাপাৎ জুগুপসস্তে, বিরমস্তি 

ম৮ পরপীড়নাৎ। অমেধ্য-মলবাহি-নশ্বর-শবীরেণ যদি নির্লং শ্থাশ্ব তং বশে! 

লভ্যেত তদ। পৃথিব্যাং জগ্মগ্রহণং সার্থকমেব । নশ্বর শরীররক্ষণাৎ কল্পাত্তস্থায়ি- 

ধশঃ-শরীরক্ষণমেব কাম্যতরং মহাত্মনাম্। 

৮ (১৯) জম্পর্তৌ চ বিপন্তো চ মহতামেকরূপত!1। 

যে তাবৎ ভগবন্গিতরণীলা। জিতেন্দ্রিয়াঃ স্বাবস্থাসন্তপ্টান্তেহি মহাত্মানঃ ইতি 

কথ্যস্তে। তে সম্পর্দি বিপদি ব। প্াধারণজনধন্প বিচলাস্ত নব অবস্থাস্তরং 

প্রদর্শগরত্ভি জনসমাজে । সম্প্দবিপদে) অনতিক্রমণীয়ে আলোকাম্ধকারবৎ 

জগতি। সম্পদ্ধি লদ্ু্চতসাং ক্কীততা, মর্ধ্যাদালজ্যনং মদগর্বে! বা প্রকাশ্ততে 

পরং বিপদ্দি তে মুহ্মানাঃ কিংকর্তব্যবিমূড়াঃ সম্তঃ শোচ্যতাং গছস্তি জনানাম্। 

সর্বেমু খতুযু সমুদ্রে! যথা! অচলগ্রতিষ্ঠস্তি্ঠতি তথা মহান্ অনঃ: সর্বাবস্থাস 
স্কচলনডিষ্ঠান্ প্রারন্ধং তুঙ্ধান একরূপ এব আত্তে। বতত্তে জানস্তি শরীরিণাম্ 
আররাদের দুখহ্ঃখং ভোক্তব্যমতত্তে সর্বাবস্থান্ এক্রপতামাস্থায় শস্তিগ্াসতে | 

আডদেবহি বৈশিষ্ট্য সাধাকশলনেত্যঃ মহতাঁং অনানাম্। 
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(২০) ন স্ছাতব্যং ন গস্তব্যং ছর্জনেন সমং কচি । 

ইহ সংসারে ছুর্জনঃ সর্পব্যান্াদি হিংশ্রজস্তভ্যোহপি ভীষণতরঃ। সর্প- 
ব্যান্তাদয়ো মন্ত্রোষধিনৈপুণ্যাদি-প্রয়োগেন বশীকর্ত,ং শক্যস্তে ছুর্জনস্ত ন কেনা- 
পুযুপায়েন আয়স্তীক্রিয়তে | ছুর্জনে। মাঁনবসমাজমধিবসন্ সর্বদ। জনসানিধ্যং 
লভমানো জনানাং সর্বদানিষ্টং বিধত্তে। দুর্জনেো। হি প্রিক্নবাক্য-প্রদানেন 

অযাচিত সাহায্য-প্রদ্দানেন চ জনচিত্মধিকুকতে ততো৷ রন্ধং বাঁক্ষ্য জনানামনিষ্টং 
সম্পাদয়তি। হছুর্জনসংসর্গাৎ জনানাঁং চিত্তং দূষিতং ভবতি। প্ররুতিং হিংসা! 

ভবতি, পাপাৎ ভয়ং ন বিছ্যতৈ, নরত্বং পণুত্বং চ প্রাপ্রোতি। ছুর্জনবদ 

ভীষণতরশক্রর্ণ খিগ্যাতে জনানামন্যাং পৃথিব্যাম্। অতো ভূতিমিচ্ছতা জনেন 

বত্বতঃ ছুর্জনসংসর্গং ত্যক্তণ সঙ্জনসংসর্গং এব করণীযঃ। 

(২১ আইক্মব হ্থাত্সনে। বন্ধুর ত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। 
সম্তি বিশ্বে জনানাং শত্রবো। মিত্রাণি চ। শত্রবে। মিত্রাণি জনানাঁং ব্যব- 

হারেণ জাধস্তে নতু জন্মন! সহ উৎ্পদ্যন্তে। জনস্ত ম্বয়মেব আত্মনঃ শত্রবন্ধুশ্চ। 

ভগবত। নরেভ্যঃ সদ্দ-সদ্বিচারবুদ্ধিরিবেকশ্চ প্রদতো নান্স্ট-প্রাণিভ্যঃ । ক্রমশো 
বুদ্ধিজ্ঞান-বিবেকান।ং সদব্যবহাবেণ নরঃ আত্মনঃ নরত্বাদ্ দেবত্বং, দেবত্বাদ্ 

খবিত্বং, খধিত্বাদ্ বন্দস্বারপ্যমপি লব্ধুং শকোতি । আত্মাহি ইন্দটিয়মনোবৃদ্ধ্যা- 
দীনাং প্রভূঃ। যন্য আত্মা! এষাং সদ্ব্যবহারেণ ক্রমশ উন্নতিং লব্ধ1 চরমে 
অন্মমৃত্যুতযরহিত আনন্দময়ে! ভবতি তস্য আত্মাহি শ্বস্থ বন্ধুঃ। যঃ পুনরহংকার* 

প্রাবল্যেন আত্মবুদ্ধিবিরেকনবমত্য ইন্দ্রিষ-পরতস্ত্রঃ শ্বৈরাচারো ভবতি সহি 
আত্মনঃ শক্রঃ । অত উচ্যতে “নবোহি ম্বস্ ভাগ্য বিধাতা” ইতি। 

৬৮৮ (২২) জর্বং পরবশং দুঃখং সর্বনাত্মবশং জখম । 
*সখন্য ভুঃখণ্' চ সংজ্ঞা বিভিন্নরুচির্নরৈ বছধা। কেখপি সর্ধনলোভং 

বয় 'প্রভৃত্বং, সমগরধরাধিপত্যঞ্চ সুখমিতি মন্ত্তে । ছুঃখন্ত সংজ নির্ধেশেমালদ্ 
স্চ সুখীতি প্রহ্থ পুর! বঙ্গরূপিধর্খণ মহারাজ যুধিডিরায় পৃষ্টঃ | তত্র ধর্মরাজেন 
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উক্তম্--যশ্চ অখখনী অপ্রবাসী চ ভূত্বা স্েপাজ্জিত ধনেন স্বগৃহে শাকারমপি 
তুক্ত। সন্তষ্টে৷ ভবতি, স হিন্ুখী। ধর্মরাজন্ত বাক্যং সর্বজনীনং সর্বকালে চ 
সতাম্। বাক্তিস্বাতস্র্ং, রাষ্ট্রন্বাতস্ত্যং, গণতন্ত্রং বা ন সুখন্য মূলম্॥ যঃ সর্ববিধ- 
বিষয়ে পারবস্তং ত্যন্ত। আত্মবশ্রেব্জরিয়ৈঃ সর্ব কর্ম সম্পান্ধ আত্মারামস্তিষ্ঠতি 
নূনং স স্ুখী | 

/ (২৩) উদ্ভমেন হি সিধ্যস্তি কার্ধ্যাণি ন মনোরতৈঃ। 
মনস]। দ্বর্গগমনং যথ1! ন সম্ভবতি, তথ। মনোরথ-মাত্রেণ কার্ধাণি অপি ন 

সিধ্যস্তি। অলসাজন! বহুবিধকর্মীণি মন[সি চিন্তয়িত! শয়ানা এব তেষাং সিদ্ধিং 
বিচিন্ত্য উৎফুল্লা ভবস্তি | কর্ম কুর্ধ্যাৎ, ততঃ ফলং লভেত। এষ হি প্রক্কতেঃ 
নিয়মঃ | অতঃ কর্ম ন কৃত্বা ফলং ন লভ্যতে। চিন্তুয়া! এব কার্ধ্যসিদ্ধিরে্ভবেৎ | 
যদ্দি তৎ অভবিস্যৎ তহি কোহগিগর্ম ন অকরিস্যৎ। স্প্তসিংহ্ত মুখে কদাপি 
স্বগে! ন প্রবিশতি। সিংহঃ আ'ত্মচেষ্টয়। এব মুগং নিহত্য খাদ্দতি। পঠনং বিন! 
বিষ্ভালাতে। ন ভবিস্যতি। যঃ মনোযোগেন সহ পাঠং পঠতি স হি বিদ্বান ভবতি, 
নান্তঃ। অতঃ উদ্যমেন হি কাধধযসিদ্বির্ভবতি, ন হি চিন্তয়। ইতি সাধু উচ্যতে। 

[(5210186 
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€) যন্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞ! শান্ত্রং তস্য কবোতি কিম্। 
লোচনাভ্যাং বিহীনস্তয দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥ 

(9১ কিং স্বর! ক্রিয়তে ধেশ্ব। যান ন্ুতে নছুঙ্দা। (৫1) ন কান্ত 
রুতে জাতু যুক্ত মুক্তামণেঃ ক্ষতি । (1৮) আত্মবৎ সর্বভূতেষু ঃ পশ্ঠতি স' 
পণ্ডিতঃ। (৮) আপতস্র চ ন মুহত্তি নরাঃ পণ্ডিতবৃদ্ধয়ঃ । ৫) উদার 
চরিতানাস্ত বন্ুধৈব কুটথকম্। (৬11) যদি দৈবাৎ ফলং নান্তি ছায়া কেন 
মিধাধ্যতে? (111) মনস! চিন্তিতৎ কর্ম বচস! ন প্রকাশয়েৎ। (1) পরোপ- 
কারায় সতাঁং বিভূতিঃ | (5) জননী অন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীরসী। 
(1) পয়ঃপানং ভুজঙ্কানাং কেবলং বিষর্বদ্ধলম্। (31) হিতং মনে'হারী চ 
ছলভং বচঃ। (51/) অতীত্য হিগুণনন্ সর্বান্ ব্বভাবে. মুঞ্ধি বর্ভতে। 

(তর) ৎ পরিবর্তস্তে সুখানি ১» ছুঃথানিচ। (3) অতি দর্পেহতা 
লক্ষাখনতি মাঁনে চ.কোরবাঃ | 
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১। প্রবন্ধ রচনার পূর্বে অণুচ্ছেদ রচন। শিক্ষা করিতে হয়। বাক্য 

লিখিতে হইলে যেমন কতকগুলি পদের প্রয়োজন, সেইন্মপ কোন বিষয় 

অবলম্বন করিয়। প্রবন্ধ লিখিতে হইলে কতকগুলি বাক্যের প্রয়োজন। শব্ঘগুলি 

পর পর সাজাইবাব গুণে বাক্য যেমন শ্রুতিমধুব হয়, পর পর শৃঙ্খলার সহিত 

বাক্যগুলি সাজাইবার গুণে প্রবন্ধও সেইরূপ চিন্তাকর্ষক হয়। 
২। প্রত্যেক বাক্যের পদবিন্যাসের যেমন নিষম আছে, প্রত্যেক প্রবন্ধে 

বাক্য বিস্তাসেরও সেইরূপ নিয়ম আছে। প্রবন্ধ রচন। করিতে হইলে বক্তবঢ 

বিষয়গুলিকে ভাগ করিয়। লইতে হয়। পরম্পর সম্বন্ধযুক্ত কয়েকটি 

বাক্যের সমষ্টিকে অণুচ্ছেদ বলে। নিয়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদের উদ্দাহুরণ 

দেওয়া হইল । ৃ 

(১) অশ্ব 

পশ্ডযু কতি জীবাঃ মনুষ্তানাং প্রয়োজনীযাঃ । এষু অশ্খো হি অন্কতমঃ। 
অশ্বা গৃহপালিতাঃ চতুণ্পদাঃ প্রাণিনঃ। তে প্রায়েণ উদ্ভিজ্জরভোজিনঃ। অশ্বানাং 

মধ্যে আররদেণীয় অশ্বো হি শ্রেষ্টঃ। পথপর্যটনে তে ভ্রতং গচ্ছস্তি । অশ্ব 

প্রধানত: শ্াস্তত্বভাবাঃ__কদ্াচিৎ তু কেনাপি কারণেন কুদ্ধান্তে ভীষণমুতিং 

ধরস্তি। দণ্ডায়মানান্ডে নিদ্রাং যাস্তি। তেষাং প্রশুভক্তিঃ অতীব প্রসিদ্ধ! । 

গ্রভূত্তক্তি-মূলকমাখ্যানরলম্থ্য বহবঃ প্রচলিতাঃ কথা৷ অগ্যাপি শ্রয়স্তে। সমর- 

কালেহপি অশ্বাঃগ্রয্মোজনীয়াঃ॥ অধুন! ক্রীড়াস্থানেংপি বনুবিধাঃ ক্রীড়ান্ডে 

প্রদর্শরঞ্জি। অশ্বায়োছিজনানাং সৈনিকানাঞ্চ অস্ব এব পরমবন্ধুঃ । 
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(২) নদী 

নর্দীমাতৃকঃ দোশোহ্যম্। বহবো নগ্ঃ দেশমস্মীকং শম্তশালিনং কুর্বস্তি। 

অস্মাকং দেশে জলং বিনা কৃষিকর্ম ন সাধ্যম্। নছ্যঃ প্রধানতঃ সমুদ্রং 

গচ্ছস্তি। নগ্যাঃ অস্মীকং মহান উপকাবঃ ক্রিষতে। ভ্রমণে বাণিজে) চ 

এতাঃ বহুপকাবং সাধয়স্তি। কচিদপি জলপ্লাবনেন বয়ং ক্ষতিগ্রন্তা ভবামঃ | 
অশ্মাৎ কারণাৎ বহবঃ প্রাণিনঃ মানবাশ্চ অিযস্তে । প্রাবনাৎ দুতিক্ষং জাযতে। 

তেন বহু গৃহাঁণি মানবাঃ পশবশ্চ নশ্তন্তি। বিবিধ রোগানাং প্রকোহপি 
সাতিশয়ং বর্ধতে। পশ্চিমবঙ্গে বিবিধনদীনাং মধ্যে গল প্রধান! | গঙ্গাজলং 
অত্যন্তং পবিভ্রম। অধুনা ভারতবাস্রশাঁসকানাং পঞ্চবাধিকপবিকল্পনায়াং 

বিবিধনদীনাং নানাকার্ষোপযোগিসংস্কারঃ ক্রিয়তে। বিদ্যুদূপি ইদানীং 

নদীক্রলাৎ উৎপাগ্যতে । 

(৩) উদ্ভানম্ 

পুম্পং সর্বেষাম্ আনন্দদায়কম্। পুষ্পং সুগন্ধেন বর্ণেন চ সর্বেষাং মনঃ হরতি। 
অতঃ মানবাঃ ডগ্যানে পুষ্পবৃঙ্ধান বোপয়ন্তি। কুস্থমোদগমকালে তে মনুস্যহদয়ে 

'অপূর্ববমানন্মম্ আবহন্তি। বিভিন্ন খতুষু বিবিধপুষ্পাণি প্রস্ফুটত্তি। নিদ্দাঘে 

বিবিধকুস্থ্মানি প্রশ্ফুটিতানি ভৃত্ব! প্রাকৃতিকশোভাং বধাস্তে। শিশিবকালেৎপি 

বিব্ধিকুন্থমানি সর্বতঃ প্রশ্ছুটন্তি $ কিন্তু নিদাঘ্তুল্যশোভাং বধযিতুং ন তানি 

শরুবন্তি। শিশিবকালে প্রপ্দুটিতকুস্থমানাং সংখ্যা নিদ্দাঘকালবত ন তৃষিষ্ঠা। 
উদ্ভান" গ্রবিশ্ট মানবাঃ অন্তবে প্রভৃতমানন্দম্ অনুভবস্তি। আনন্দবধনায় দেব- 
পুজাষৈ চ সবে ষত্বেন উদ্ভানং সক্ষিতব্যম্। 

(8) ক্রীড়াচ্ছানম্ 

মানবাঃ সর্বদ] গ্রয়োজনমবলম্থ্য ন জীবস্তি। প্রয়োজনমস্তর! তে অপ্রয়োজন- 

মপি ক্ষণং সেবস্তে। অপ্রয়োজনীয়দ্বব্যেষু ক্রীড়াস্থানম্* এব লোকানামতীব 

বানীয়ম্। যন্ধপি অগ্রয়োজনসেবয়। শারীরিকপুগ্টিবিধীয়তে তথাপি এষ! পরোক্ষ 
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ফলাজ্জায়তে ইতি সর্বৈবঃ স্বীক্রীয়তে। অন্মীকং দেশে বিভিন্ন খতুযু বিভিন্ন 
ক্রীড়াঃ অনুষ্ঠীয়তে। শীতকালো কন্দুকক্রীড়ান্ সম্পগ্ধতে । কন্দুকক্রীড়া রমণীয় । 
একপক্ষস্দ্বাদশনটাঃ অপরপক্ষন্ত দ্বাদশনটেঃ সহ ক্রীড়াচত্বরে কন্দুকেন ক্রীড়ন্তি। 

এষা ক্রীড়। পাদেন অনুষ্ঠীয়তে । অধুন! সুদূরে নিভৃত পল্লীগ্রামেৎপি এব 
ক্রীড়া দ্রুতং প্রসারং গচ্ছতি। কন্দুকাঃ প্রায়শঃ চর্মণা, নিমিতাঃ | কন্দুকক্রীড়।- 
স্থানং প্রায়শঃ প্রশস্তম্। কন্দুকক্রীড়। বিদেশাগতা ইতি শ্রন্নতে। 

(৫) বসম্তকালঃ 
অয়ং হি বসস্তকালঃ। আকাশম্ হি নির্মলম্ ! মন্দম্ মন্দম পবনো৷ বাতি । 

প্রকৃতিঃ রম্যং মুঙিং ধরতি। বৃক্ষাঃ নবপত্রেঃ শোভিতাঃ। বহুনি পুষ্পাণি 

প্রদ্ছুটিতানি ভবন্তি। আত্মমুকুলানি বৃক্ষণীর্যোপরি শোভস্তে। ভ্রমরগ্ুঞ্জনং 
বসন্তকালন্য গৌরবম্ আবহাত। পিকম্য মধুরঃ ক: চতুর্দিশঃ পরিপুরয়তি ॥ 
অতঃ অন্মিন্ দেশে বসন্তো হি খতুরাজ ইতি কথ্যতে। চতুর্দিক্ষু নব্জীবনস্ত 

ক্পন্দনম্ অনুতূয়তে | নির্মলে গগনে যদ! পূর্শন্দ্র উদেতি তদ। জ্যোৎন্সাঙ্গাতায়াঃ 

বন্ুন্ধরায়াঃ অপূর্বনৃতিদূ শ্ঠতে ৷ খতৃপরিবর্তনাৎ বিবিধ রোগাণাং প্রকোপোপি 
দৃশ্ততে। অতঃ সবেষাং রোগপ্রতিকারায় বত্বঃ কর্তব্য: | 

.. (৬) ছাত্রজীবনমূ, 
মংসারোধয়ং বিশালং সংগ্রামক্ষেত্রম। অতঃ জীবনসংগ্রামে জয়াধিন। 

থার্থজ্ঞানলাভায় সব“থ| যতিতব্যম্। যত্বং বেন! কেষামপি বালকানাং জ্ঞানার্জনং 

নসস্তাব্যতে । জ্ঞানোপার্জনং হি ছাত্রাণাং একমেব কাম্যং তবিতুমর্তি | 

ছাত্রাণা মধ্যয়নং তপঃ ইতি শাস্ত্রবাক্যম। অধ্যয়নায় ছাত্রত্রীবনং হি নির্দিষ্টম্। 

অধ্যয়নকালে কেনাপি কারণেন অধ্যয়নাৎ বিরতির্নকা ধ্যা। পাঠাবস্থায়াং 

শরীরং' প্রতি বিশেষ; যন্রঃ কর্তব্যম.। ভগ্নশরীরেণ পাঠকর্মীণি বিষ্বঃ স্তাৎ। 
শরীররম হি স্ুুথন্থয মূলম্। পিব্রোঃ ভক্তিঃ অবশ্যমেব করণীয়! বিগ্বাধিনাম্। 

বতঃ মাতা পিতরৌ পুত্রাণাং সাক্ষাৎ দেবতে পৃথিব্যাম্। তয়োঃ প্রসময়োঃ. 

অভীইফলং লভ্যতে পুত্রেণ। | 
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(৭) প্রাতঃকালঃ 

অয়ং হি গ্রাতকালঃ। পূর্বস্যাং দিশি হুর: উদেতি। বৃক্ষশাখান্থ পক্ষিণ: 

কুজন্তি কৃষকাঃ ভূমিকর্ষণায় স্ব-স্ব-ক্ষেত্রং গচ্ছস্তি। বাঁলকাঃ পাঠশালায়াং 
গচ্ছন্তি। দ্বিজাঃ দেবপৃজার্থং পুষ্পাণি চিম্বস্তি। মনং মন্দং বহুতি পবনঃ। 
নগ্ঃ শনৈ শনৈঃ প্রবহস্তি। প্রকৃতি রম্যমূতিং ধরতি। ভ্রমর: মধুরং গুপ্স্তি। 
বৃক্ষপত্রাণি বাতেন মন্দং মন্দং কল্পন্তে। মানবাঃ প্রাঁতভ্র্নণায় উদ্ুক্তং ক্ষেত্রং 
শচ্ছস্তি। নাধ্যোপি শ্নানায় দেবার্চনায়ৈচ নদীতীরং গচ্ছস্তি। প্রভাতহাযু: 
পুষ্পন্নুরভিং দিশির্দিশি তনোতি। নভঃ শীস্তমহার্ণবন্য রূপমিব বিভাতি। 

প্রাতঃ হি দেবার্ছন কর্মণঃ প্রশত্তঃ কালঃ। অতো বয়ম দেবালয়ং 

গছামত। 

(৮) বাণীবন্ধনা 

সরম্বতী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী । মাঘমাসম্য শুরুপঞ্চম্যাং তিথো অন্তাঃ অর্চন| 
ক্রিয়তে। বালকানাং শ্রেষ্ট: উৎসবোহয়ম্। দেবী দ্বিভূজ। শ্বেতবর্ণা, পল্মাসনা, 
ংসবাহন|। চ। পুজাদ্িবসে বালকাঃ মহাীনন্দেন পুষ্পাণি চিম্বস্তি। অতঃ 

স্বাত্ব। সর্বে পৃজা দ্রব্যাণি সংগৃহৃত্তি । তে সাড়ম্ববেণ দেব্যাঃ মৃঠিং বিবধপুষ্পমাল্যেঃ 
মওয়িত্ব। পুজাম্ আরম্তস্তে। পরেছ্যঃ দেব্যাঃ ধিসর্জনকার্যমাচরস্তি। অস্মিন্ 
দিবসে বালকা: ম্রিয়মাণাঃ ভবস্তি। ইদ্রানীং ব্যাপক শিক্ষাপ্রচলন হেতোঃ 

সরত্বতীপুজ। গ্রায়শঃ প্রতিগৃহমন্ূীঘতে । 

(৯) জংসগশ্ত প্রভাব; 

মানবাঃ কদাপি বন্ধু, বিন! স্থাতুং নেচ্ছত্তি। সংসর্গং বিনা কোহপি নরঃ 

কুত্রাপি ক্ষণং স্থুখমস্ুভবতি । সংসর্গঃ মনুযষ্যাণাং চরিব্রনির্মাণৎ করোতি। 

সংসর্গবোষেপ মানবচরিত্রাণি সদৈব পরিবর্তস্তে। সংসর্গে। হি মনুস্তাণাম্ উত্থান- 
গতনহেতুর্ভবতি | সংসর্গেন তদপি দৃষিতং সৎ নরকং নয়তি। সংসর্গাৎ মনুস্তাঃ 

দেবত্বং পণুস্বং ব! প্রাপ্ুবন্তি। একাকী বাসো হি মনুয় চরিত্র বিগরীতঃ। 
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অতঃ সর্বে একট্ত্ব স্থাতুমিছস্তি। সংসর্গজা দোষগুণা ভবস্তি ইতি শাস্ত্রবঁকা)- 
সুমারেণ কুসংসর্ণ; সবদৈব পরিহ্র্তব্যঃ ৷ নোচেৎ কদাচন মানবজীবনে উন্নতিং 
লবূুং ন শক্যতে। 

(১০) শারদেৌগসবঃ 

বর্ধাবসানে মেঘমুক্তে। বাঁলনুরধ্যঃ লোঠ্তিকিরণৈঃ যদ! অপূর্শোভাপূর্ণাং 
ধরিত্রীমালোকয্পতি আনন্দবার্তীবহঃ শরৎকালস্তদা! নানাভরণৈঃ চতুর্দিশঃ 

মওয়িত্বা আবির্ভবতি। অশ্মাদেব শরৎকাঁলো হি অন্মীকমতীব প্রিয়; । অম্মিন্ 
কালে বিবিধাঃ উৎসবাঃ অনুষঠীরস্তে। শরদি হিন্দুনাং ছুর্গীৎসব এব শ্রেষ্ঠ 

উৎসবঃ | সর্বদুঃথদৈন্যং বিশ্বৃত্য নরাঃ পৃজাদ্দিবসত্রয়ং বিমলানন্দমন্তবস্তি। 

নির্মলশন্দ্রঃ নিগ্ধ! জ্যোত্ন।, প্রশ্ফুটিত কুমুদ-কহুলার পুষ্পাণি নবানি ধান্তক্ষেত্রানি 
'অপি শারদোৎ্সবং রম্যং কুর্বস্তি। 

(১১) কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ: 
প্রাচীনকালে বঙ্ৃদেশস্ত খ্যাতির্জগদব্যাপিনী আসীৎ। বঙজগদেশ-বাসিনো। 

“বাঙ্গালী” ইতি আখ্যাং গচ্ছন্তি। অধুন। বঙ্গদেশশ্য খ্যাতির্নতাদৃশী নির্বাণোম্ুখ- 

ধীপশিখেব তিতি । বঙ্গদেশবাসিনস্ত নাদ্রিয়ন্তে ভারতবর্ষস্য গুদেশাস্তবাসিভি- 
বৈদেশিকৈশ্চ। এবন্বিধে ছুর্গত-বঙ্গদেশে তথাপি অস্তরাস্তরা কোহপি পুরুষ- 
প্রকাণ্ড আবির্ভবতি যস্য নাম সমগ্র ভারতবর্ষে পারেসমুদ্রং দেশাস্তরেইপি 

সসম্মানং কীর্ত্যতে । এবম্িধঃ কশ্চিৎ পুরুষর্ষভে! হি কবান্ত্র বরবীন্দ্রনাথঃ। 

যথ। সংস্কতভাবায়ামার্ষ-প্রাচীনকবীন্ বিহায় নধীন কবি-নামোলেথকালে 

মহাকবি-কালিদাসন্য নাম সর্বাগ্রে ভাসতে সহৃদয়ানাং মনপসি তগা বঙ্গীয় কবি- 

শ্রেঠ নামোল্েখকালে রবীন্দ্রনাথ নাম প্রসরতি চিতক্ষেত্রে কাব্যরসিকানাম্। 
কথাসাহিত্য-শিশুসাহিত্যোপন্তাস-কাব্যগীতাদি-সর্ববিষয়ে রবীন্ত্রনাথম্ দক্ষতা 
একক্সপৈব । রবীন্দ্রনাথ; ন কষ্টকবিঃ পরং স্বাভাবিক-কবিঃ ; কালিদামন্ত 

বর্ণন। যথা শ্বাভাবিকণ তশ্তাং ভাবভাধালঙ্কারদয়ঃ সুসঙ্গতা। স্তথা ববীন্দ্রনাথন্ 
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রচনায়ামপি বঙ্গভাষায়াম্। আসিয়াখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এব প্রথমং বৈদেশিক 

নোবলাখ্য-মহত্মমপুরস্কারং লব্ধ আসিয়া মহাদেশস্ত বিশেষতঃ বজদেশশ্য 

প্রতিষ্ঠাং ভূমগুলে সুদৃঢ়ীমকরোৎ। 
রবীন্ত্রনাথন্ত রচন! অনন্তসাধারণী। একস্মিন বিষয়ে বিরচিতাং প্রবন্ধা 

বনুপ্রবন্ধকারৈঃ। তশ্মিন্নেব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকৃতৌ। বিশিষ্টতা পরিলক্ষ্যতে । 
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথস্য রচনানাং বোদ্ধারো৷ স সর্বে কতি এব সস্তি। উৎপংস্থাস্তে 

কালে তাসাং বোদ্ধারঃ | রীন্দ্রনাথকৃতি বিদ্যুদ্বিলাসবৎ ন ক্ষণস্থাগিণী, 

শর্করা গ্রপানকরসবন্গীপাতমধুরা চ। শাশ্বতীয়ং কৃতিঃ কালে সহদয়ানাং 
সংবেগ্া ভবিস্তি। 

(১২) অধ্যবসায়ঃ 

অধ্যবসায়ো হি উন্নতেমুলম্। বিনা তং কেনাপি কম্মিন্নপি কর্মণি সফ- 

লতাং লব্ং ন শক্যতে। মানবায় কর্মোপযো গিসবেক্ি্লাণি বুদ্ধিজ্ঞানবিবে- 

কাশ্চ ভগবতা প্রদতীনি। মানবে। যদি তেষাং সদ্ব্যবহারং ন করোতি তদ। 

তশ্মিন্ ন যুজ্যতে মানবপদ্ববী। ঢকচিৎ কর্ণমবিমুখা মানবা অগত্যা লোকান্ 

দর্শযিতুমেব আরভস্তে কর্্মাণি পরমধ্যবসায়াভাবাৎ আরত্যৈব বিরমস্তি 
তেত্যো নি্াস্তি চ স্াদৃষ্টম্। অধ্যবসায়েন অ'বছাঃ কৃতবিদ্যো। ভবতিঃ অধনে! 
মহাধনো। ভবতিঃ নষ্টস্বাস্থ্যো ভবতীতি দৃশ্যস্তে বহদৃষ্টাস্তা ইহ জ্গতি।, 
অন্মন্দেশীয় বসাধকাঃ তীব্রাধ্যবসায়বলেন সিদ্ধিং লন্কু। ভৃবনবিদিতাঃ পরোপ- 

কারপরায়ণ। অক্ষয়কীন্তিং লব্ববস্তঃ | অনেন দন্স্যরত্াকরঃ কবিরত্বাকরঃ মহামুনি- 

বান্সীকিঃ, মুখ”কালিদাসঃ মহাকবিঃ কালিদাস:, জড়বুদ্ধিবোপদেবঃ কুশা গ্রবুদ্ধি- 
বেয়া করণ-চূড়ামণিঃ সঞ্জাতঃ। অতোহ্ধ্যবসায় এব মানবস্য অবশ্কর্তব্যঃ।. 
গ্রচরতি হি কিংব্দস্তী-_“সাবল স্থিলন1 ঈশ্বর সাহাব্যং প্রাপ্প,বস্তি” উদ্- 
যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীরীতি চ* ॥ 
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(১৩) বর্ষান্ত্র গ্রামপল্লীনা মবন্থা 

বর্ষান্থ গ্রামপল্লীনামবস্থ! শোচনীয় ভবতি। পন্থানঃ কর্দমপূর্ণ। ছুরধিগম্যাঃ 

কুত্রচিদ্বা অগম্য। ভনস্তি। তেন লোঁকানাং গমন'গমনকাধ্যমতীব কষ্টকরং 

ভবতি। বন্ধবৃক্ষ গুলেতৃথণ্ং বনাকীর্ণ, ভয়াম্পদং চ বর্ততে। ক্ষুদ্রজলাশয়ে 

দূষিত জলপঞ্চয়াৎ জাতমশককুলৈদ্ট। জন! জরপীড়ি। নিতর!ং ছুঃখং সহস্তে। 
ভূরিবর্ষণেন বিগ্কালয কর্ম্মশালাদীনাং বর্ম ন সুদ সম্পাগ্তে। মুষ্ময় কুটিরপত- 

নাত দরিদ্রজনানাম্ আশ্রবনাশাৎ তথ! খাঁঞ্চাভাধাচ্চ তেষামতীব দুর্দশা দৃথ্ভতে | 
ব্ঞ্জনাদীন!ং দুমুল্যতয়া অর্থভাবেন লোকানামাহার তৃপ্তি ৪ জায়তে। 

ব্রচ্ছন্দগমনাভাবাৎ জন। গৃহে অপরুদ্ধ। ইব তিষ্ঠন্তে। নিতরাং অস্বাচ্ছ্যন্দম অঙ্গু- 

ভবন্তি। মার্গাণাং দুর্গমতর1 কালে যধাবিধি চিকিৎসাভাখাৎ বহবে! রোগিণঃ 

পরলোকং প্রয়ান্তি। যগ্যপি অস্মিশ্নেব কালে দিনমনিঃ প্রারশো লোকলোচন- 

গোচরো ন ভবতি, স্থশীতল-ধবল-চন্দ্রক্রণং জন! নোপভক্তুং শরু বস্তি, 

লোকানাং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চন স্থথকরী ভবতি তথাপি ধাতুঃ সৃষ্টি- 

রঙ্গাঞারিণী প্রাবৃটু মাতেব মহোপকারিণী। বর্ষণং বিনা তরুগুল্মশস্ঠৌষধীনাং 
বদ্ধনং শস্যোৎপত্তিশ্চ ন সম্ভাব্যতে। কেবলং স্থখং ছুঃখং ব1 কন্রিন্নপি বস্ত,দি 

জগতি ন দৃশ্ঠতে। যে তাবশ্নাগরিকাঃ পলীগ্রামাবস্থাং ম্মরস্তঃ পশ্যন্তে। বা গ্রাম- 
গল্লীবাসিনে। নাসিকা! কুঞ্চনেন নিন্বন্তি, যে বা পল্লীবাপিনঃ কর্দমান্তে পথি 

বিচরন্তঃ স্বজন্মভূমিং গ্রামপল্লীং নিন্দয়ন্ত স্বভাগ্যং গহ্স্তে চ তে তাবন্ন সম্যগ- 
দশিনঃ | একদেশদশিনান্ত বিচারো ন যুক্তিসহঃ| গ্রামপল্লীঘেব লোকজীবন 

রক্ষক শস্তানি উৎপগ্থান্তে। অত এব বর্ষাস্ত গ্রামপন্লোয। ন নিন্বনীয়াঃ। 

(১৪) কৃষিকার্ধস্ত উপকারিতা 

কৃষি হি ভারতত্ প্রদেশবাপিনাম্ আদিম। বৃত্তিঃ। ভারতবানিন আধ্য।- 

কষিপণ্ডপালনরতা৷ এব বেধাদি সর্ববশান্ত্রেযু পারদশিনঃ আসন্। নিমিজনকাদি 
ব্র্মজ্রাজর্যয়ো হলচালনং কত্বাপি লোকগুরবো। জগতি খ্যাত জাতাঃ। কৃষি” 
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কাঁধ্যং হি স্বাধীন! বৃত্তি যুদ্ধদাসত্বাদিবৎ ন নিননীয়ম্। ভারতবর্ষঃ নৃনং 
কৃষিপ্রধানে। দেশঃ কৃষিদ্ত সর্ধ্েষ|ম্ উপজীব্য]। 

অধুন! দাসবৃত্তিং স্বীকুর্বন্তে। জন! নাড্রিয়ন্তে কৃষিকাধ্যং কর্ষকান্ প্রতি. 

তেষামবজ্ঞ। প্রকটীভবতি ভাষয়া, দৃষ্ট্যা, আচরণেন চ। কৃষিকার্্যোৎপন্জ- 

দ্রব্যেণ সর্বেষাং প্রাণধারণং ভবতি, দেহে কান্তিঃ» অক্ষোর্দাপ্তিঃ মনসি ক্ক্তিশ্চ 
চকাসতি। অধুনা শিক্ষিত জনাঃ কৃষিবিমুখ। দ্রালত্বমেব তেষামেকমাত্রং 

প্রাণ-ধারণোপায়মিতি মন্যান্তে। যৎ কিঞ্চিদপি দাদত্বং স্বীকর্তুং সর্ব 

লালায়িতাঃ। 

(১৫) সাধারণ গ্রন্থাগার: 

অধুন। দৃশ্ঠান্তে হি তুরি সাধারণ গ্রন্থাগার! পৃথিব্যাঃ সর্বপ্রদেশে। বর্তমান 

কাল ইব প্রাচীনকালে জগতি সর্বত্র সভাদেশে গ্রন্থাগারা আসন্। ভারতবর্ষে 

মঠবিহারাদিু বিশালকায় গ্রন্থাগার! বিদ্বান্তে স্ম। অধিনালন্দাবিহারম্ 

আপসীৎ নবতলবিশিষ্টে! রত্বোদধির্নাম বিশালগ্রস্থাগারঃ | খুষ্টজন্মনঃ সার্ধদ্বিসহত্র- 
বর্ষেভ্যঃ প্রাক আসিরিয়! প্রদেশস্থ প্রাচীন গ্রন্থাগারাণাং ভগ্রাবশেষ আবিদ্কৃতঃ ।. 

মিশরদেশে আলেকজান্তরিয়া-নগর্ধাম আসীৎ বিশালগ্রস্থাগারঃ | প্রাচীন গ্রন্থা- 

গারেষু হস্তলিখিত গ্রন্থ! এব আসন্। নানাদিগদেশাদাগত্য জ্ঞানপিপান্থজন।- 
সত্তর গ্রন্থথন্ অধীত্য তেষাং জ্ঞানপিপাসাঁং নিবারয়ামাস্থঃ | গ্রস্থাগারাণাং 

প্রয়োজনমুপকারিত!। চ অধুনা শিক্ষিত জনমমাজে সমাগুপলভ্যতে ৷ বন্ছমূল্য, 
বিবধধ্রস্থ সংগ্রহে! জ্ঞানলিগ্ম,নাধারণজনানাং ছুষধরঃ সাধ্যাতীতশ্চ। তে 
্রস্থাগারদ্বারেণ তেষাঁং জ্ঞানলিগ্মাং কৃতাথা-কুর্বস্তি। বিশ্বখ্যাত বিদ্বাস- 
স্বেষাং পুত জ্ঞানধারাং স্বরচিত গ্রস্থহদেযু রক্ষিতবস্ত; ৷ অনৃষ্ট। তান্ বিছুষঃ, 

অগত্ব। চ তান্ নিকষ জনান্ডোং গ্রন্থহূদেভ্যঃ বিমল জানবারিধারাঃ পেপীয়মানা- 

সুপ ধন্তাঃ পুতা বিজ্ঞা্চ ভবস্তি। তে চ লোকগুরবে। মৃতা অপি অমৃত! ইব. 

তিষটস্তি জগতি। | 
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গ্রন্থাগারো৷ ধনবত্বমাণিক্য।দি পূর্ণর'ভকোষাৎ এব শেয়ান। গ্রন্থাগারস্থা 

গ্রন্থাঃ থলু রত্ব'গারস্য রন্ধেভ্যোহপি মুনযবত্তরা | জ্ঞন' ধনাৎ শ্রেধঃ, জ্ঞানশুন্তো। 
ধনবান্ নাধ্রিয়তে লোকে । ননং জ্ঞানঘু*মিহ জগতি। তজজ্ঞানক 

আচার্যেভ্যত্তথ। গ্রন্থেভাঃ চ লতভ্যতে। গ্রন্থ হি অন্মঝমাচাধ্য সদৃশ হিতকরা। 

মান্াশ্চ। গ্রন্থাগারঃ প্রাচীন গুরুগৃম্। 

(১৬) ছুর্গোৎসবঃ 

খন্/প বসন্ত খতুবজ ইতি কথাতে তথাপি এ২ৎ পূর্ণতা শোভাতিরেকীচ্চ 

বদন্তান্নবরতরা। কালেহম্মন্ গ্রাক্ববর্ষাণীও প্র চুষং ন ক্তিঅতোহয়ং সর্বেভ্যো- 

রোচতে । বিশেষতঃ শারদাদেখ্য! অচনাঁৎ এরৎকালে। বঙ্গদেশবাসিজনানাং 

শ্রেষ্ট | নিসর্গ.শাভাপি মনোগারিণী শরধি। শারদীয়! ছুর্গাপূঙ্গাাহুল্যং 

যাক বঙ্গদেশে ন তাদূক্ ভারতবর্ষদ্য প্রদেশাপ্তবেযু দৃশ্ততে। শারদোত্সবো হি 

মহোৎসবো বদব্শেধা সনাম্। আন্মিন মহোত্সবে সবে প্রবাসিনে। গৃভমায়ান্তি, 

পতিগৃহ-বাসিস্ঃ কন্তাশ্চ পিতৃগুহমলং-কুর্বস্তি । নানাবর্ণাঢা-নবস্্র-পরিহ্তা। 

বালক-বালিকাশ্শিত্রিত জঙ্গম প্রতিম। ইব পথি সঞ্চবমানা আনন্দ কোলাহলৈ- 

দিশে। মুখবী কুর্বস্তে। জনযস্তি হর্ষং জনানাম্। অপুম)1ং তিথাবারভ্য নবমীং 
যাবৎ সহাঁসমারোহেণ দেবী পুজ্যণে পূামগুপে | দশম্যাঞ্চ পৃঙ্গনস্ত +ং দেবী- 

বিসর্জনং ততঃ সায়ং নানাবিধ বাচ্যাড়ম্বর সহকারেণ দদখী প্রতিম। নিমজ্জিত! 

ভবতি জলাশয়াদিখু; দশমী তু শোকদায়িশী-জনানামস্তরে ৷ 'ন্মিন্ দিবসে 
দেবীং বিসর্জয়িতুং জনা 1নরানন্দাঃ শো কাকুল। ইধ প্রতিতাস্তি। বিশেষত! 

নারীজনং প্রতিম। বির্জনানস্ত;ং দ্েবীবরণকালে কন্তাধিশ্লেষ দুঃখমন্ুভবন্গিব 

মুক্ত্যযঞরণি বিলপন্। দেবী প্রতিমাং জলাশয়ে বিস্থঙ্য গৃহং গ্রত্যাগত! জন! 

প্রণমস্তি গরন্, আলিলস্তি হঙথদোবস্তান্ চ, চুবস্ত স্বগন্তে চ বয়ঃকনিষ্টান্। 
অন্মিন দিনে পুরাতন শাব্রবমপি বিহায জনাঃ পরম্পরমালিঙ্গ্য মিষ্া্ প্রদানেন 

চ মুখমাধুর্ধ্যং বিহাঁয় বিশ্রস্তি বৈরম্। নাস্বযপম! শারদোৎসবস্ত অয়ং হি মহান্ 
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মহোঁৎসবঃ হিন্দুধ্শাবদদ্বিনাম। ভারতবাসিনে! ভিন্ন ধর্্মাবলস্থিনো! জন! অপি 

হিক্দুভিঃ সহ এতদুৎসব-মাধুর্যমন্ভবস্তি। অত এবায়মুখসবঃং সর্বজনীন! 

ভারতবর্ষে । 
(১৭) শরীরমান্তাং খলু ধর্ম-সাধনম্ 

ধর্মসাধনবিষয়ে নরস্য যেষাং দ্রব্যাণাং প্রয়োঙ্গনং ভবতি তেষু শরীরমেব 

সাধকতমম্। সর্বজ্ঞান করেন্ডিয়াণাং মনোবুদ্ধাদীনাম্ 'মাত্মলশ্চ আবাসভূপিঃ 

শরীরস্ত সুস্থতা সর্বথ। রক্ষণীয়া। বিগ্যার্জনঃ, বিভ্তার্জনং সর্ববিধ বৃন্ভিবিধায়ক 
কর্মাণি চ শরীরেণ এব সম্পাদ্ঘত্তে। ন কেবলমৈহিক কর্মাণি পরং গারলৌকিক 
যোগধ্যানাদি কর্মাণি খুক্তিরপি শরীরদ্বারেণ এব লভ্যস্তে। অতঃ পর্বকর্মলাধন- 

য্ত্রং শরীরং প্রতি ওদাসীন্তং ন কর্তব্যম্। শরীররক্ষণে দেহবল-পুষ্টকরং 

খাদ্ধং যথেষ্টালোক বায়ুসঞ্চারযুক্তমাঁবাঁসগৃহং বিশুদ্ধং পানীয়ং যথাধিধিব্যায়াম- 

করণং চ প্রয়োজনীয়ানি। একে মন্থান্তে ছুপ্ধমাংসাগ্ডাদি প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্য 

ভোজনং বিনা শরীরন্ত বর্ধনং পুষ্টর্ব ন ভবতি। মতন্ত তেষাং ন যুক্তিসহম্। 

ষাবৎ খাগ্ঠং শক্যতে পক্ত*ং শরীরেণ তাবদেব গ্রহণীয়ং ততে। নাল্পং নাধিবং 

বা। 'অধুন। বঙ্গদেশে শতসংখ্যক জনেষু অণীতিসংখ্যক জনা এব উদর- 

পীড়াদি রোগৈঃ শীর্বস্তে ; বিষমবিরদ্ধ-খাগ্ব-ভৌজনলম্, অতি দুষ্পাচ্য খাল্ত 
গ্রহণং, থাঞ্গ্রহণ নিয়মভজ্ঘনঞ্চ তেষোং রোগোতপত্তেঃ কারণমেব। ধর্ম 

শাস্ত্রে অস্মীকং সর্ববিধ দৈনন্দিন কার্যাণাং তথ। ভক্ষ্যোপবাসাদি কর্মণাং 

যে বিধিনিষেধাদয়ো দৃশ্বান্তে স্বাস্থারক্ষণমেব তেষাং মুখ্যোদ্দেস্তঃ | অতঃ 

শান্তরবিধিমুল্লজ্ঘ্য যে পৌরুষং প্রদর্শয়িতুং যথেচ্ছমাচরস্তি তে কালেনৈব 
স্বকৃতকর্ম.ফলভোক্তারো৷ তবস্তি। অত উচ্যতে মহাকবিনা *শরীরমা্ঘং 

খলুধন্মসাধন, মিতি। 

| (১৮) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগাসাগরঃ 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ব্দ্ভাসাগরঃ ক্ষণতগ্মা পুরুষ আসীৎ। কেবলং ন স 

বিগ্যামাগর: পরং স দয়াসাগরোপি আসীৎ। যথ। তচ্চরিত্রং বাহাতঃ বজ্জাদপি 
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কঠোরমাসীৎ তথা তশ্ অন্তঃকরণং কুস্মাদপি কোমলমাসীৎ পরছুঃখদর্শ- 

নেনৈব তস্য হৃদয়ং বিগলিতমভবৎ । কিং বন্থন। ছুঃখাতিরেকাৎ স প্রাজ্ঞোৎপি 
বালকবৎ ক্রন্দনমকরোৎ। বালবিধবানাং ছুঃখং দৃ্1 বিচলিভহদয়ঃ স শান্্রতো 

বিধবা বিবাহব্যবস্থাং প্রদর্শ্য সমাজে বিধবাবিবাহং গ্রচলিতমকরোৎ। স্বয়ঞ 

জোষ্টপুত্রস্ত কয়াচিং বিধবয়! সহ বিবাহ্ম্ঘটয়ৎ | তদানীস্তন-সমাজমুখ্যাত্তস্য 

ঈদৃশং কর্মগহিতমিতি ঘোষয্মিত্বা তস্য বিকুদ্ধাচরণং কুৎ্সাগ্রণারং প্রাণনাশখ। 

কর্তূমচেষ্টস্ত। স পুরুষপিংহোহকুতোভয়ং সন্ স্বকার্ধপাধনে তৎপরোহ্ভবৎ। 

গোদ্দোহনকালে বৎসস্য কাতরতাং দৃষ্টি] স আঙ্গীবনং দুগ্ধপানাৎ দুপ্ধজাত- 

দ্রব্যাদি ভোজনাচ্চ বিরত আসীৎ। যে জনস্তৎ্সমীপে বিনয়মদর্শয়ৎ স 

তম্মাদসি অধিকতরবিনয়ং তন্মৈ প্রাদর্শয়ৎ, যো। গর্বং ধুষ্টিতাং ব! প্রাদর্শসৎ স 

তন্মৈ উপযুক্তশিক্ষামদদাৎ। একদ| স কম্যচিৎ আত্মাভিমানি শিক্ষিতযুবকস্ত 

বুথ। আত্মাভিমাঁনং দুরীকর্ুং ভারবাহকে। তৃত্ব! তগ্ত লঘুমপি ভারমবহত। 
পশ্চাৎ তৎ-পরিচয়ং প্রাপ্য স বুবা লজ্জিতন্তযক্ত বৃথাভিমানশ্চ তৎপদধূলিং 

মস্তকে ধৃত্ব। আত্মানং কৃতার্থং মেনে! 

(১৯) ছাত্রন্ত কর্তব্যম্ 
ছাত্রম্ত অধ্যয়নমেব প্রধান কর্তব্যম। উচ্যতে হি শাস্ত্রে 

ছাত্রাণামধ্যযনং তপ ইতি। যগ্ভপি অধায়নমেব ছাত্রাণ!ৎ মুখ্যকর্তব্যং তথাপি 
ছান্রাণ'ম্ অন্তানি কর্তব্যাণ্যপি সন্তি। গুরোঃ পিত্রোঃ গুরুজনাদীনাঞ্চ 

আজ্ঞান্বর্তনং ছাত্রকর্তবাং, তেষাং সেবা চ ছাত্রেণ করণীয়! । উচ্যতে 

*“গুরুতুযয়া বিদ্া পু্লেন ধনেন বা1। অথবা থিগ্ভয়া বিদ্যা চতুর্থী 
নোপপদ্তে |" প্রচুরং বিত্তং বহুছ'ত্রাণাং নান্তি, বিগ্যাদীনেন বিদ্তা গ্রহণম্ 

এভদপি ছাত্রাণাং পক্ষে ন সম্ভব! ভবতি। অতএব গুরুশুশ্ষয়! এব বিদ্যা 

লভ্যতে । বিগ্যালয়বৎ গৃহেহপি ছাত্রাণাং বহুকর্তব্যাণি সন্তি। অনেক 

ছাত্রাণাম্ অভিভাবকা: স্থল্পবিত্ত! দরিদ্রাশ্চ। তে কৃষিকর্নণা, সেবয়া অথব| 

অভিভাবক অস্তরাস্তর। অনিচ্ছস্তোহপি বিস্তাধিন'ং সাহা্যং বাঞুস্তি। অতএব 
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অধ্যয়নরত! ছাত্রৈরপি পিত্রাদীনাৎ কর্মন্থ, সাহাধ)ং কৃত্বা তেষামুপকারঃ 
করণীয়ঃ। ছাত্র ব্যসনশুন্ত!: সংঘমিনো! ভবেযুঃ। সংযমিনাম অসংঘতান,ং 
ছাত্রাণাং বিদ্য'লাভে'ইসভ্তবঃ | দেশসেবা, ছুঃস্থানাং রোগিন'ম্ আও্রাণাঁং চ 

সেবা ছাত্রস্য কর্তব্য মধ্যে গণনীয়া, এতেষাং সেব1 ছাত্রেণ অবশ্যং করণীয়! । 

(২০) সওসংগতি কথয় কিং ন করোতি পুংসান্ 
ইহসংসারে সাধুসংসর্গএব সর্ববিধমুন্নতিং সাধয়তি জনানাম্। ধন-জন- 

বন্ধ-বলাদিভাঃ সতসঙ্গো! হি গরীয়ান্। জাতনরন্য পশোশ্চমধ্যে বিশেষ পার্থক্যং 

ন দৃশ্তে। শরীরস্থ রিপূনাম্ ইক্দ্রযাণাঞ্চ তাড়নং ভয়োরেকবিধ এব। সাধু- 
সংসর্গেন নরঃ পঞ্ুস্বাৎ-নরত্বং,ন. ত্ব।ৎ-দেবত্বং,দেবত্ব,ৎ-ভগবৎ সারপ্যঞ্চলভ্যতে। 

গঙ্গান্নানেন বাহশরীরং শুচি ভবতি, চিত্তশুদ্ধির্তবতি ন বা এতদেধ চিন্তনীয়ম্ । 

সাধুসঙ্গো। হি নরাণাং ব্যহাভ্যন্তরগুচিত্বং নৃনমেব বিদধাতি। সৎসঙগ প্রভাবেন 
দন্যুরত্বাকরো। মহধি বান্সীকিরভবং। যে জনা জগতি মহাপুরুষাখ্যাং 

লব্ধ বিশ্বে দেবতারূপেন পূজিত জনগণমনোমধ্যে সর্বদ| প্রকটাঃ সাস্ত, তে 
সর্বে স্ধ গুরুরূপসাধুসঙ্গ-প্রভাাৎ ঈদৃশাঃ সঞ্জাতাঃ। সাধু-সংগন্েঃ প্রভাবং 

বর্ণফিতুং সারদাপি ন শরোতি কিং পুনমন্দবুদ্ধয়ো! মানব! ইতি । 

(২১) [01165 €0 5০0 0001)6৮, 

নবে যন্মিন দেশে ভল্মলন্ধ1 পুষ্টে। বদ্ধিত্চ ভবতি স্বদেশত্তস্ত 
জঙ্মতূমিঃ। জন্মভূমি ননীবৎ সন্তানসমীপে মাননীক্কা প্রিয়া চ। মাতরং 
গ্রতি যথা সন্তানস্ত কর্তবানি সম্ভি তথ। জন্মভূমিং প্রতি জাতকপ্য কর্তব্যানি 

সন্ত্যেব। দ্বীন, সবগম্পদ্হীনা, শৌভাবঞ্জিতা ভম্মভূমি আতকসমীপে, 

সমৃদ্ধায়াঃ শোভাভূবিতায়াং সৌধমালিগ্তা নগর্ধা। অপি রুচিরতরা 
, প্রতিভাতি। নরো জগ্ভূমেঃ ফলজলশন্যানি উপভুজ্য জীবতি” তস্য 
বাযুং শ্বসতি, মনোরমাং শোভাং বীক্ষ্য দৃষ্িং তর্পয়তি। মাতৃ-পিতৃ-ভ্রাতুণাং 

তথা গ্রতিবেশিনাং সাহাব/ং লব্ধ বর্ধদানো মঙ্ঘজগ্মন১ সার্থকতাং লভতে। 
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অতএব জন্মভূমিনমীপে মন্গম্যঃ সবর্দা খণী আন্তে। স যদি জঙ্গভূমেরুম্সতি 
সাধনায় ন যততে, তা স অকৃতজ; পাপিষ্ঠ ইত্যুচ্যতে। জন্মভূমিশৰেন 
গ্রধানতঃ তন্দেশবাসিনঃ উচ্যন্তে। দেশবাসিণং সর্ববিধছুঃখমোচনাষ প্রতি- 
নরস্য যত্বঃ কর্তব্য এব । ভশ্গাভূমেঃ স্বাধীনতা! প্রাণবায়েনাপি রক্ষণীয়া। যথা 

মাতা পরাধীন! সতী সন্তানানাং ছুঃখকাঁবণ* ভবতি তথ৷ জন্মভূমি যদি পর 

হ্স্তগত। ভবতি তদ| সা সন্তান সমীপে ছুঃখছূর্দশাকাবণ: ভবতি। উচ্যতে 
শাস্ত্রে জননীজন্মহুমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীষসী। অতঃ ম্বার্থীন জন্ম্ূমৌ বাঁসঃ 

অনৃষ্ন্ব্গবাসাদপি শ্রেয়ান্। 
(২২) 9907 50183 0150419. 

বৈদেশিকশাস কহস্তাৎ মাতৃভৃমিমুদ্ধর্তূং যে “দশসেবক1 আমরণং সংগ্রামং 

কৃতবস্তন্তেমু নেতাজী স্মভাষচন্দ্রঃ সর্বতোভাখেন অনন্তনাধাবণ এব। দেশস্য 

মুক্তিদংগ্রামে সুভাষচন্ত্রন্ত আবির্ভাবো যথ। 'আকম্মিক স্তিরোধানমপি 

তথা আকন্মিকমূ। পরাধীন ভাবতবর্ষদ্য মুক্তি হি ত্য জীবনস্য সাধন। 

আদীৎ। স্ুুভীম্চন্দ্রে দেশস্য স্বাধীনতালাভায় আজীবনং সংগ্রামং কৃতবান্। 
তস্যজ্ঞানং, ধর্মভাবঃ, তেজন্থিতা, আত্মমর্ধাদাবোধঃ, লোকনেতৃত্বশক্তিঃ, 

অক্রান্তকর্মপ্রচেষ্টা চ স্বাভীষ্টসিগ্ঘযে সহীয়কপেণ 'অতিষ্ঠন। প্রেসিডেম্সি- 

মহাবিগ্ালয়ে অধ্য়নকালে ভাবতবর্ষন্ত অন্ন-পুষ্টস্য বৈদেশিকাধ্যাপকস্য 

বৃ্টতায়া উত্তরদানকালে য; সঙ্বর্ষোজাত স্তপ্য সর্বদায়িত্বং বীরমৃভাষচন্তরো 

গৃহীতবান্। এতেন উক্ত বিগ্ভালযং ত্যক্ত,ং স বাধ্যোহভবৎ। মহাপুরুষস্ত . 
আশুতোষপ্যাঙ্গগ্রহেণ স স্কটশচার্চ ইতিনামধেয়ে মহাবিগ্বালয়ে অধীত্য 
সসন্মানং ল্লাতকপরীক্ষায়ামুত্তীর্ণোহভবৎ্। পিত্রাদেশন স ইংলগপ্রদেশং গস্ব। 

তত্র আই-সি-এস্ নামক পরাক্ষীয়ামুস্তীর্ণোৎপি উচ্চতমরাজ-কাধমনাদৃত্য 
দেশসেবায়াং নিযুক্তোহভবৎ। স বৈদেশিকশাসকানামপ্রিয়ে। ভূত বহুশঃ- 

কারাগার নিবান যুন্ত্রণামন্তভৃতবান্। ভারতীয়নেতৃণাং মধ্যে সুভাফচন্র 

'বৈদেশিকশাসকনামভীব ভষপাত্রমভবৎ | অত্ঃ শাসকাঃ তম অকারণং 
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বিনাবিচারং ব1 চিরকারাবাসে রক্ষিতবস্তঃ.। প্রহরি-ন্রক্ষিত-স্বভবনাৎ স 

গ্রহরিণাং নেত্রেযু ধুলিং নিশ্ষিপ্য সহস। ভিরোদধে। বিদেশে স আজাদ 

হিন্দ, বাহিনীং রচিত্ব! “দিল্লীং গচ্ছ” ইতি ধ্বনিন| দিঙ মণ্ডলং ধ্বনিতং কৃত্বা 

ভারতং প্রতি হ্বসৈম্তচালনং চকার। উপযুক্ত খাগ-সাহায্াযাভাবেন তস্য 
অভিযানং সফলতাং নাগচ্ছৎ। দিঙ্গাপুরনগরাৎ টোকিওনগর্গমনপথি সহস! 
তস্তাস্ত্ধানং জগতি অগ্ভাপি রহস্তযাবৃতং তিষ্ঠতি । অধুন। সুভাষচন্জ্রো যত্রতত্র 
বা তিষটতু, স নিখিলভারতবাসিন ং হৃদয় মন্দিরে দৈবতর্ধপেণ পুজিতো। ভবতি। 

(২৩) নিদাঘবর্ণনম্ 

অস্মাকং জন্মভূমি তারতবর্ষো গ্রীক্ষপ্রধানদেশ: । অতোহ্ত্র নিদাঘ- 
প্রথরতা অনুভূয়তে । নিদাঘে নদীহ্দতড়াগাদি-জলাশয়া: শুক্ষপ্রায়া ভবস্তি। 
গল্লীমার্গী ধুলিসমাচ্ছন্নাস্তিষন্তি। নিদাঘন্ত পূর্বাহ। ধছপি সুখাবহে। ভবতি 
মধ্যাহত্ব স্থহুঃসহে! ভয়ঙ্কর ইবান্ডে। প্রাস্তরং শস্যশুন্তঃ। পন্থ। জনশূন্য, 

বিদ্ভালয়াদিকর্মস্থানঞ্চ লোকশূন্তং তিষ্ঠস্তি। অপরাহে প্রীয়শে। ধূলিপত্র 
সমাকুল' ঝঞ্চ প্রবাহিত! সতী জীবনাকুলী করোতি। সা ঝঞ্চা কালবৈশাখা 

ইতি নায়া খ্যাতা। ঝঞ্চী প্রভাবেগ উচ্চবৃক্ষ। দরিদ্রাণাং মুন্ময়কুটীরাশ্চ পতস্তি। 

অশনিধ্বনিঃ, বিছ্যুদ্িলাসঃ, বন্রপতনঞ্চ ভূশং জনানুদ্ধেজয় স্তি 

নিদাঁঘাস্তে বর্ষণং হি সর্বেষাং স্থাবরজঙ্গমানাং রুচিকরং ভঝতি। নিদাঘে 

দিনাস্তোহতীব রমণীয়ঃ। কোৌমুদী্াতরজন্তাং শীভল-মলয়সমীরণং নেবমানঃ 

পুষ্পগন্ধং িদ্রন্, পুষ্পবাটিকামধিবসন্ নয়ঃ ধরায়াং স্বর্গস্খমনূভবতি । নিদাঘে 

বহুবিধ-স্থগন্ধি-প্রহ্ছনানি প্রস্ফটিতানি সস্তি জনানাং চেতো| মোহয়স্তি, জন্ব-রসাল 
পনস-লিচুকাদি-সুমিষ্টফলানি আতপ-তপ্র-জনানাং দেহং রসনাঞ্চ তপয়স্তি। 

নিদাঘঃ -আপাতরুক্ষোহপি পরিণামে স্ুখাবহে! ভবতি। নিদাঘং বিনা বর্ষা- 
গমে। ন সম্ভবতি। প্রাবুটু হি সর্বশস্যর্জননী সর্বেষাং প্রাণরক্ষিণী চ। নিদাথ- 

ম্বস্। জনক এব। অতঃ নিদাঘোহন্মাকং দুংখাবহ্োহপি কাম্চ এব | 
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(২৪) সংবাদপত্ত্রপাঠন্ত উপকারিতা 

ত্বদেশস্ত বিদেশশ্য সংবাদপরিবেশনং হি সংবাদগ্রত্রন্ত মুখ্যকর্স। দৈনিকং, 
অর্ধসাগ্তাহিকং, সাপ্তাহিকং, পাক্ষিকং, মাপিকঞ্চেতি বিবিধানি সংাঁদপত্র 

নামানি সস্তি ৷ তেষু দৈনিকমংবাদপত্রস্ ব্যবহারঃ সব"জনমধ্যে বহুলতয়! দৃশ্যতে । 
ংবাদপত্রন্য গুরুত্বমম্মাকং জীবনে ক্রমশে। বদ্ধতে। শিক্ষাশিল্প-বা ণিজ্যাদীনাং 

রাজনীতি সমাঞ্জনীত্যাদীনাং, সামাজিক-বিধানানাং চ বার্ত1ং জনসাধারণঃ, 

ংবাদপত্রৈরেবজানাতি। কর্মহীনশিক্ষিতলোকানাং, কন্ঠাদায়গ্রন্ত-পিতণাং 

পরীক্ষাথিছাত্রাণাং, ক্রীড়ামোগ্রিনাং, বাঁণিজাজীবিনাঞ্চ সংবাদপত্রমেব পরমা 

গতিঃ। কিং বহুন|, ইদং বাল-যুব-বুদ্ধ-বনিতাভাঃ, শিক্ষ কশিক্ষাথিভাঃ, ধনি- 

দরিব্টেভাঃ, পণ্ডিতমূখেভাঃ সর্বেভাশ্চ রোচতে । অশিক্ষিতজন! অপি শিক্ষিত- 

লোকেভ্যঃ সংবাদং জ্ঞাত্ব! তৃস্তস্তি ৷ দেশশাসকা: সংবাদপত্রদ্বারেণ জনমত ং জ্ঞাত্ব! 

জনমতান্ছসারেণ কর্ম কৃত্বা তেষামভিযোগদুরীকরণায় যথাসাধ্যং চেষ্টন্তে। 

সংবাদপত্রং হি তৈল-তওুল-শর্করাদিবৎ অস্মাকং নিত্যপ্রয়োজনীয়দ্রবাম্। অধুনা 
শিক্ষিতা জন। প্রত্যহং সংবাদপত্রং পঠস্তি। যগ্যপি কন্মিশ্নপি দিনে তে সংবাদ 

পত্রং ন প্রাপ্ুুবস্তি তর] তদ্দিনং বুথেতি মত্ব। নিততরাং কষ্টমনৃতবস্তি । সংবাদ- 

পত্রং ঠি শিক্ষকন্থ পদ্বীমারোহতি। ইদ্ং ন কেবলং সংবাদং পরিবেশয়তি 

পরং সাহিত্য-বিজ্ঞান-সংগীত-কলাপ্দি-বহুবিধবিষয়ে জ্ঞানং লোকেভাঃ দদাতি। 

অবসরকণলে সংবারপত্রমিব নির্দোষং মিত্রমন্তৎ নাস্তান্মাকম। লোকযাত্রা-. 

বিষয়ে যদস্মাকং প্রয়োজনীয়ং তসর্বং »ংবাদপত্র সাহায্যেন বয়ং প্রাপু,মং | 

যন্যিন দেশে যাঁদৃশঃ শিক্ষাবিস্তারো তবতি তাদৃশমেব সংবাদপত্রস্ত প্রয়ো জনমন্থ্- 
ভবস্থি জনাঃ। 

(২৫) দানশীলতা 

দ্ানীলতা হি মন্ুষ্তাণাং নিত্যকর্মমধ্যে নির্দিষ্ট । প্রভাহং পঞ্চমহীযজ্ঞ- 

সম্পাদন হি গৃহস্ন্ত ধর্ম: | প্রাধিভ্যো ভিক্ষাদানং, অতিথিসেবনং, দৈবপৈত্রাদি- 

কর্মসম্পাদনম্, অগ্গৌ আহুতি দ্ানম্, আশ্রিতেন্তয আশ্রয়দানম্, এতৎ সর্বমেক 
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গৃহন্থম্ত বর্তব্যমূ। দানেন বয়ং জীবামঃ। পর্জন্তো নে! বারি দদাতি, বৃক্ষ- 

লতৌষধিগুলাদয়: অন্মভ্যম্ অন্নবস্ত্রোষধাদীন্ দদতে। বিচিত্ররূপা ধরিত্রী 
অস্মাকং সর্বপ্রয়োজনং সাধয়স্তী মাতের স্ুখং দদাতি। শিক্ষার্থিভ্য: শিক্ষাদানং, 

ভীতেভ্যোইভয়দানন্, আশ্রয়হীনেভ্য আশ্রয়দানম্, রুগ্নেত্য আরোগ্যদানমিতি 

'পৃথিব্যাং যত্র-ষত্র বয়ং নেত্রং চালয়াম স্তত্র তঙ্ এব দানব্যপারং প্রতাক্ষীরৃত্য 

বিস্মিত আনন্দিতাশ্চ ভবামঃ। নরেণ দেবখণং পৈত্রংখনং) মনুয্যখণঞ 

'অবশ্থামেব পরিশোধনীয়ানি। এতৎ খণত্রয়ং দ।নক্রি়য়া এব পরিশোধাতে। 

শিবি-বলি-রঘু-হরিশ্ত্দ্রাদিনৃপতয়ে। দাঁনমাহাত্মোন অগ্যাপি প্রাতঃম্মরণীয়! ভূত্া 

জনগণচেতসি পদং লভস্তে | যথা! মনুস্তোদানেন উৎপগ্ভতে। দানেন এব 

জীবতি, তথা তেনাপি দানং কৃত্বা লব্ষোপকারশ্য প্রত্যুপকারঃ কার্য: । কলৌ 
অশ্বমেধাদিষজ্ঞ সম্পাদনং, কুচ্ছুচান্দ্রায়ণাদিব্রতাচরণং, কৃচ্ছতপশ্চ অসাধ্যমিতি 

মত্ব। মহর্যয়ো দানমেব কলিধর্মমামনস্তি। দানেন যথ! দানগ্রহীতা প্রসীদতি 

দ্াতুরপি মন আত্মপ্রমাদং প্রাপ্য প্রসীদতি। অতএব দানশীলত! উভয়পক্ষ- 
পরিতোষিণী বৃত্তিঃ | 

(২৬) প্রভাতবর্ণনম্ 
অস্তাঁচলগতে দ্রিনমনৌ যথা জগৎ অন্ধকারাবৃতং নিরানন্দঞ্চ তিষ্ঠতি তথা 

জন!নাং চেতাংসি অপি অন্ধকারবৃতানি নিরানন্দাণি চ তিষ্স্তি। প্রাতকদীয়- 

মানে তপনে স্থাবরজঙ্গমাদীনি ভূতাঁনি সবাণি হস্স্তি। শীতলগন্ধবহে! মন্দং 

মন্দং প্রবহন্ গ্রহরাজং বীজয়তীব। সরদমি কমলিন্তঃ অবগুঠনমুল্মোচ্য 
নেত্রাণুন্মীল্য জীবিতেশং দ্1 সানন্দং'শিরঃ ল্য তমভিনন্দস্তি। উপবনে 
নানাবিধানি বর্ণগন্ধাঢ্যানি কুন্থমীনি বিকসিতানি ভূত্ব! দিনপতয়ে অর্খং দদতি | 

শোঁকাবহ-তিমিরবসনং ত্যক্ত1 সদ্যঃ্াতা। রক্তপল্টাঙ্বরধারিণী ধরণী বিহ্গ- 
কৃজনচ্ছলেন দিননাথং ন্তোতি। মকরন্দপানরতানাং মধুকররপাং মধুরং গুঞ্জনং 
সর্বেষাং কণো” তৃপ্যতি। ব্রাহ্মণ! ভক্তাশ্চ দেবার্চনায়ৈ পুষ্পং চিদ্বন্তঃ ভগবৎ- 

স্তোক্রং পঠন্তি| দেবালয়েঘু শহ্ঘবণ্ট| কাংস্তব্টদ্যমঙ্গলারতিকং নিষ্পগ্ভতে। 
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বিদ্যাধিখাল। পুস্তক-দেখপ্রন্তর-মসীপত্রাণি গৃহীত্বা কক্ষধৃতাসন"ঃ পাঠশালা 
সকলরবং গচ্ছস্তি। গৃহস্থৎধুঞ্জনা খায় দ্বাবি বাবি নিষিচ্য প্রাঙ্গণ দিষ 
গোময়জলং মিঞ্চভ্তি। কর্ষকা হলবলীবর্দান্ গৃহীত্ব! ক্ষেত্রকর্ষণায় সানন্দং 
গচ্ছস্তি। স্থাস্থ্যলিপসবে! জন। গ্রাতন্র্ণায় প্রান্তবং নদীতটং ব৷ প্রায়ান্তি। 
প্রভাতে নিদ্রাথিগতশ্রমঃ সর্বে জন। হষ্টা নবীতৃ১া ইন নবোগ্ভমেন কমণি 
প্রবর্তন্তে। প্রভাতকালঃ সর্বেষামানন্দদায়কোবম্যশ্চ। 

(২৭) বর্যাবর্ণনম্ 

প্রচও্সূর্ধ কিবণ অন্তপ্লা! জীব! যদ অবসন্ন ভবস্তি তব বিভু ককণা-গীষুষধাঁব 

বর্ষারূপেণ নিপত্য সর্বেভ্যঃ তৃপ্তি' দৰাতি , বষাবন্তে প্রায়শে। গগনে মেঘমাল। 

দৃশ্ঠতে, ধূলিঝঞ্চ গ্রবল বেগেন প্রবহি, বিছ্যুদ্বিলাসা নযনে অন্ধীকুবন্তীবঃ 

ঘোববজ্র নিনাদশ্চ 'মাতঙ্কং গন্য়তি। ৩৩ আগচ্ছতি সর্বশান্তিকবী, শ্রান্তি- 

ক্লান্তিহর! বর্ষাধাঁবা | প্র্াধাবি জীব।ন্ সঞ্জীবয়তি, বৃক্ষলতান্গু সঙ্জীবতামনয়তি 

বিকসয়তি খনে কাননে চ কদন্ব-৩কী মাপঙা-কুটগাদীনি পুষ্পাণি। নদী- 

হৃদ-তভাগাদি জলাশষ1 জলপূর্ণ] বিবাজন্তে | বষান্দোত্রং পঠন্তি সর্বত্র অহনিশং 
শববায়মানাঃ স্ষীতগণ্ড। মণ্ডক'ঃ, নগ্যাংঃ জলা*য়ে, পথঃপ্রণান্যাদিষু মস্যাঃ 

সানন্দং সবেগমুত্ধ্ুত্য নৃসথানাভিমুখং গচ্ছস্তি প্রায়শঃ পতস্তি চ মৎস্য- 

ভোজিনাং তুণ্ডেযু। কৃধীবল।ঃ সানন্দাঃ শশ্কবপনবোপণাদিযু কর্মন্থ ব্যাপৃতাঃ 

ন্লানখোক্গনাদিকং বিশ্মবন্তি। কদাচিৎ বা অভিবর্ষণেন কুত্রচিৎ প্লাবনং 

স.ঘটতে। প্রাবনেন যণ্পি মাপাততঃ ক্ষতি ভর্তি তথাপি প্রাবনশ্োতো- 

বাহিত"মৃ্তিকয়া-তৃষেবর্বরহ্া সঙপ্জায়তে। তেন দ্বিগুণং শশ্খম্ উৎপপ্ততে 

পরস্মিন্ বর্ষে। বর্ধাবাবিণ! গ্রাগন্গবাদীনাং দুষিতবস্তণি খাহিতাশি ভবস্তি 

তেন গ্রামনগরাদয়ঃ বিশুদ্ধ বোগনিমূক্তি স্তিষ্ন্তি বর্ষান্ শ্রীন্গগন্াথদেবস্য রথযাত্রা, 
মহৎসবে! মেহাড়ঘরেণসম্পাদ্ততে। মনসাদেবীপুঙ্গ। ধর্মমন্গ লাপ্তনুষঠানঞ্চ বর্ধাকতয- 

ধর্মোৎনবঝ); | বিক্ুধরণ্যাঃ ূর্মতাবিধযিন্ে। বর্ষাঃ সর্ধেষামভিম্তা! এব । 
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(২৮) স্বকৃত্যে বর্তমানন্ত সর্বং করগ্তং হিতম্ 
অতীত স্থথছ্ঃখচিন্তঘা-নরস্ত কিমপি-ইষ্টং ন জায়তে পরস্ত বিষাদঃ 

অন্ুশোচনাদয়শ্চ মনসি আবিভূ় নরং বিষগ্নং নিশ্চেইঞ কুর্বস্তি। অতীত 

উপরি কন্তাপি কোহপি-প্রভাবো। নাস্তি। ভবিষ্যন্তু অনৃষ্টম্ অনায়ত্তমেব। 

ভবিষাতন্থখচিন্ত। যগ্ঘপি আপাতমনোহারিণী প্রভিভাতি তথাপি পরিণামে 

আকাশকুন্থমবৎ অসম্ভাবিনী ভূত্বা চিন্তপ্রতে। জনান্ নৈরাশ্হুংখসাগরে 
নিমজ্জয়তি । অতঃ উচ্যতে প্রাজ্ঞ: মনোহারিণি ভবিষ্যতি ন বিশ্বাসং কুরু, 

অতীতন্ত মৃতামব সমাহিতং ভবতুঃ দু+ং গচ্ছতু বা। সর্বথা-দ্তমানে এব 
একাগ্রহদয়েন বিশ্বাসমাধায় হৃদয়স্থভগবন্লিযোজ্য ইব কর্ম কুরু ইতি। প্রারব্ধ- 

কর্মণঃ পরিসমাপ্ধিং যাবৎ কালে বর্তমানঃ | তস্মাৎ বর্তমানশ্য যত মানবস্ 

হত্তগতং তন্মি্নের ব্ষিয়ে একনিষ্টোভূত্ব। তেন কর্তব্যমাচরণীয়ম। করতল- 
গতপ্তিলোইপি হিতীয় লাভাষ চ ন দুবগতং ভবিষ্বৎপ্রাপ্যং তাঁলীফলমপি। 
অতএব ত্বপ্রয়োজননিদ্ধয়ে বর্তমানস্ত যৎ করতলগতধস্ত হিতায় কল্প ত 

তৎ গ্রহণীয়মেব, নতু দুবভবিষ্যতি মহাফলপ্রদায়ি-দ্রব্যচিন্তয়া সময়ক্ষেপঃ 

করণীয়ঃ | 

(২৯) ০৪৮ 1068 01 ৪ ৫০০০ £6801897" 

আঁদর্শ উত্তমঃ শিক্ষক এব মমাতিমতঃ | শিক্ষকম্ কর্তব্যং শিক্ষাদদানম্। 
তয় শিক্ষয়। ছাত্রাশ্চরিত্রবস্ত আদরশস্থানীয়াশ্চ সন্ত: সমুন্নতিং লভস্তে। অততঃ 

শিক্ষকঃ সততং ছাত্রেভ্যঃ স্থশিক্ষাং দগ্য:ৎ। এবঞ্ ন কেবলং গ্রন্থগতশিক্ষা- 

প্রদ্ধানেন শিক্ষক উত্তমো ভবেৎ। অপি তু শিক্ষকেন ছাত্রেফু মধুরধ্যবহারঃ 
অপত্যন্নেহশ্চ প্রদর্শনীয়ৌ। এতাদৃশবাবহারস্েহাত্যং শিক্ষকং প্রতি গাঢ়ানুরাগাৎ 

ছাত্রাণাং শিক্ষাি ফলবতী ভবেৎ। ছাত্র।ঃ শিক্ষকমন্দরস্তি অতঃ শিক্ষকত্য 
স্বভাব; চরিত্রঞ্চ উত্তমে ভবেতাম্। তদ্বিপরীতত্বে ছাত্রাত্তমমুহ্থত্য অধেো 

'গন্ধমর্হপ্তি। ছাত্রাঃ উত্তমং শিক্ষার্ুরুং দেববত পৃজয়েুঃ । 
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(৩০) অয়ং নিজ? পরে। বেতি গণনা! লঘুচেতদান্ 

উদ্বারহৃদয়! জনা আত্মপরভেদং ন মন্তন্তে। জন্্ীর্ণ চিস্তা হি মনসঃ 
কুদ্রতায়াঃ লক্ষণম্। যে জন] মহামান্য উদারান্তে কদাপি “অয়ং মে আত্মীয়ঃ, 

অসৌ চ অনাত্ৰীয ইতি ভদং ন চিন্যন্তি। তে ভানন্তি যৎ সর্বেধ জীব! ভগবশঃ 

স্থত| ইতি। জর্দে সর্বেষামান্মীযা ইতি মন্ত মানান্তে আচার-ব্যবহারতঃ ন 
থমপি তারতম্ং দর্শযস্তি। বস্তত ঈদৃশ কপ্যাণ কামিনঃ জনাঃ জগতি বহখঃ 

সম্তি, যে খল্গুথা শগছ্যাপি নিখাসযোগা। জীযতে। পবার্থপবাঃ জনা এব 

খন্ুবামিম।ং মঙ্গলাশয়ং বিদধাতি। অতশ্ঞাদৃশ। মভাভঃ জগতি শত ং জীবপ্ত। 

(৩১) ধনেষু চরিতুধনং হি শ্রেষ্ঠম্ 
স্বাস্থ্যধনৈশ্বধ্যেযু চরিভ্রমেধ অেষ্ঠং ধনমিশ্াভিধীয্সতে | ব৩ঃ চরিআং 

মানবং ভীবনযাত্রীয়াং সাফল্যং £াপযতি। চারগ্রমেব এক শক্তির্যয়। নরঃ 

সর্ববকার্যেযু বৈশিষ্ট্যেন পরিচীহতে । চ্ত্রথলেন নরঃ ধনং মানং যশঃ মনতস্তত্ব্চ 
লভতে । চরিত্রহীনস্য জীবনং নিখ্লং কণ্টকাকার্ণম। চরিত্রহীনঃ নরঃ সমাজে 

ধিকৃক্রিয়তে জনৈঃ তেন চরিত্রং হি ভগতি শ্রেষ্ঠসম্পৎ ইতি অবগন্তব্যম্। 
চরিত্রথলেন বিগ্ভানাগরাদয়ঃ অগ্যাপি প্রাতঃ ন্বর্যযস্তে | অত্ঃ সুখময়ং জীবনং 

ল্কুমিছতি চেৎ নরঃ আদ চরিরবান্ ভবেৎ। 

27010155 

1. ৬1৫0 ও 510212 09196098101) 00 93010 ০91 012 10110/1185:--- 

(1) স্ুতাষচন্ত্রঃ (৮) সরম্বতীপৃজ। (1] বসম্তকাঁলঃ (1) পজ!- 

বকাশঃ (৬) অন্মাকং বিদ্যালয়: | 

2. 91565 2. 09501101091 04 210000018. 
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বন্তসংক্ষেপ ও সারমম 

[50100100925 80 90195621505 ৬৮11008] 

বস্তসংক্ষেপ ও সারমর্ম কোন একটি মূল রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লেখক তাহার বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইথাঁর জন্য বেশী কিছু বলিয়া থাকেন এবং 
উপম| ব্ধপকার্দি অলংকাঁরের সাহায্য গ্রহণ করেন। একটু বিশদভাবে ন! 
বলিলে রচনার সৌন্দধ্য বিকশিত হয় না| ও উহার অর্থবোধের বিদ্বু ঘটে। 

রচনার অবয়ব বৃদ্ধির কুফলও আছে। অতিকথন ব1! অলংকারের মধ্য হইতে 

অনেক সময় মূল বক্তব্য সংগ্রহ কর! ছুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। স্থতরাং ছাত্রমণ 

মূল রচনার অর্থ বুঝিতে পারে কিনা বুঝিবার জন্যই বস্তনংক্ষেপ ও সারমর্ম 

লিখাইবার ব্যবস্থা । 

বস্তসংক্ষেপ ও সারমর্্মের মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে, কিন্তু তাহ অত্যন্ত 

সদ্ম | কোন কোন লেখকের মতে উহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 

যাহ। হউক দুইটি বিষয় যখন পাশাপাশি আপন বৈশিষ্্য লইয়৷ বর্তমান রহিয়াছে 

তখন তাহাদের পার্থক্য নির্মঘ্ করা সমীচীন। নিম়ে পার্থক্যের কথ। কিছু 

আলোচনা করা হইল। 

পার্থক্য ঃ- বস্তসংক্ষেপে মূল রচনার বিকৃতি সাধন কর! চলে না। রচনা 
যে ধারায় বর্তমান আছে সেই ধারা অক্ষু্ন রাখিবে। কিন্তু বাঁক্বাহুল্য 
ও অলংকারাদি যথাসস্তব বর্জন করিতে হইবে। বস্তসংক্ষেপে রচনার অবয়বঃ. 

' বিষয়বিস্তা প্রভৃতি বাহিরের কথাই প্রধান । পক্ষান্তরে সারমর্ম লিখিবার সময় 

রচমার বিষয়-বিন্তাসের বিরুতিমাধন করিলেও ক্ষতি নাই। রচনার মধ্যে 
বক্তব্য বিষয়গুলি যেভাবে বিশ্বস্ত আছে ষারর্মম লিখিবার সময় সেই বিস্তাসের 

পরিবর্তন দাধন কর! যাইতে পারে ও ভাবের গুরুত্ব অন্লারে বিষয় বস্তর. 
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পুনবিন্য/স করা থায়। অলংকারের কথা সারমর্ম লিখিবার দমধ ভূলিয়! যাইতে 
হইবে। মুলখস্তর অলংকার বছিত ভাষায সংক্ষেপে ভাবের গুরুত্ব অন্গদারে 
লিখিতে হইবে । সারমর্ম ভাবগত রচন|। 

মোটকথ! এই যে বস্তুসংক্ষেপ আঙ্গিকের বিষয় আর সারমর্ 
ভাবের বিষয়। 

(ক) বস্তসংক্ষেপ ( 9521 ) লিখিবার পদ্ধতি 

বস্বংক্ষেগ রচনার সমফ নিঈলিখিত 1নর্দেশগু!ল মানিয়া চলিতে 

হইবে £-_ 

(১) মূল রচনা ছুহ তিনঠাব শড়িযা লেখকের বঞ্তব্য বিয়য়টি 

ধরিতে হইবে । 

(২) মূল বিষষটি বুঝি! বুঝিম। আমহ্ষঙ্গিক ভাখগুলি বুঝিতে হুইবে। 

(৩) রচনার ধার। অন্ুনারে ভাবগুলি সাজাহতে হইবে। 

(৪) বাকৃবাহুলয ও অলংক।র যথাসম্তব বজ্জন করিতে হইবে। 

(৫) নুতন বিষধ সংযোজিত করা চলবে ন।। 
(৬) সঞ্ল সমধ প্রথম পুকষে খস্তনংক্ষেপ লিখতে হইবে। 

(৭) বস্তসংক্ষেপ মূল রচন। হইতে ক্ষুদ্রতর হহবে। 

(৮) নিজের ভাবা উত্তব লিখতে হইবে। 

(৯) বস্ত সংক্ষেপ মূল রচনার অদ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ হইবে। অর্থাৎ 

মূল রচনা ৩০ লাইনের হুহলে বস্ত সংক্ষেপ দশ হইতে ১৫ লাইন হইবে। 

নিম্নের আদর্শ গুলি লক্ষ্য কর £ 

10006] 4 

কেনচিদ্ শৃগ্নালেনৈকদা শ্থুলং মৃগমবলৌকিতবান্। তমুপগম্য 

সবিনয়মুব(চ-_বন্ধুহণীনঃ অত্রারণ্যে মৃতবৎ নিবদামি। ইদানীং ত্বাং মিত্রমাসাস্ধ 

পুনঃ সংসাবং প্রবেষ্ট কামোহুন্মি। ইত্যনেন বিশ্বাসং প্রাপিতঃ মৃগঃ জথুকৎ 
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স্ববাসং নীতবান্। অপরিচিতমাক্ষিত্বা ততত্তেন কাকেন উত্তম কোহয়ম্। 
মুগোহব্রবীৎ অয়ং মে বন্ধুঃ। কাকোই২ব্দৎ আগন্ধন! সহ মৈত্রী ন কার্ধ্যা। 

ততো দিনেযু গচ্ছৎম্থ জন্থুকঃ মৃগং কিঞ্চিৎ শন্তপূর্ণং ক্ষেত্রং নীত্বাদর্শযৎ। স চ 
মুগ: প্রত্যহং তত্র গত্বা শস্যং খাদতি। ক্ষেত্রপতিন! পাশান্তত্রঃ যোজিতাঃ। মৃগঃ 

পাশবদ্ধঃ ইত্তস্তদঃ ভ্রমন্তং জন্বকং দৃষ্ট1 তম্ ত্রাণায় অবদৎ। স পলায়িতঃ, অথ ম 
কাকেন রক্ষিতঃ | 

4718, কশ্চিৎ শৃগাঁলঃ শ্ুলকাছং মৃগমবলোক্য তেন সহ মধুরালাপেন বন্ধুত্বং 
বিধায় মুগবাসভূমিং গতঃ | মৃগমিত্রেণ কাকেন নিবিধ্যমানোহপি মৃগঃ 

শৃগালবাক্যে জাতবিশ্বাশঃ সন্ শস্যপূর্ণং ক্ষেত্রং বিলোক্য প্রত্যহং শস্যং খাদতি 

স্ম। অথ ক্ষেত্রপতিন। যোগিতেন পাশেন বদ্ধ: মৃগঃ আত্মত্রাণায় (জন্ব কমবদ) 

জঘুকমন্তুরুদ্ধবান্। শুগাঁলস্ত পলায়তে স্ম। পশ্চাৎ সবন্ধুন!৷ কাকেনৈব রক্ষিত: । 

11046] 2 
আদীৎ বিপুলধনঃ কশ্চিং কপণঃ। চৌরাঃ ধনানি অপহরেযুঃ ইতি ভয়েন 

সঃ সবদৈব কাঁলং নয়তি স্ম। 
'ঘিথ। কোহপি নজানাতি নবা অপহর্ভূং শকবোতি, তথা কাঁচিৎ ব্যবস্থ। 

কর্তবযা” ইতি বুশশ্িন্তিতব1ন্ দর্বন্থং বিক্রীয়, হুবর্ণময়ম পিওমেকং কৃত্বা তং 
একন্মিন্ গর্তে নিভূতুম্ অরক্ষৎ। পরং তথাপি তশ্ত চিন্তায় অস্তঃ নাভবৎ। স 

প্রতিদিনং তত্র গত্ব। অপশ্ঠৎ তৎ স্থবর্ণ-পিগুম্ অন্তি ন বা। 

প্রত্যহং তশ্ত তত্র গমনং দৃষ্ট। তল্য ভূতান্ত মনসি সন্দেহোহজায়ত। অথৈকদ 
স ভৃত্যঃ স্থযোগক্রমেণ তৎস্থানাৎ ম্বর্ণপিগুম্ অগহাত্য পলায়িতঃ। 

পরেছ্যু: স কৃপণস্ততর গত্বা গর্তভং শূন্তং দৃঈ। স্বশিরস্তাড়রন্ উচ্ৈরক্রন্দৎ | তং 
তথ। শোকার্তং দৃষ্ট। তস্তবন্ধুরবদৎ প্ভ্রাততঃ কথং বিলপসি? অশ্মিন্ গর্ভে 
প্রস্তরথগুমেকং রক্ষ, তঞ্ হ্র্ণ(পণ্ডমিতি ভাবয়। যতঃ ভোগং ন করিয্তসীতি 

নিশ্চিতং চে তহি গর্তেস্থিতশ্য প্রত্তরখণ্ডস্ত ন্বর্ণপিগুশ্ত বা সমং ফলম্। 

“ব্যবহারেশৈব অর্থন্য প্্ার্থকতা। 
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4115 ধনবান্ কশ্চিং ক্ূপণঃ চৌরভয়াৎ সর্বদৈব সখঞ্চ: কালং 
যাপিতবান্। একদা বহুশশ্চিন্তয়িত্বা। সর্বস্থধিস্ত্রয়েণ স্বর্ণপিগুমেকং কৃত 
[ববরে নিভৃতং স্থাপিতবান্। প্রত্যহং চ তত্র গত্থ। ত্বরণ পিং পরীক্ষতে 
ম। একদা ভৃত্যঃ তত্র প্রভোর্গমনে সন্দেহাক্রান্ত: সন তত্র গন্ধ 
্র্ণপিওমাদায় পলায়তে স্ম। পবদিবসে কপ্ণন্তত্র গত! বিবরে স্ববর্ণম 
অদৃইধ। শিরস্তাড়য়ন্ ভূপমবোদীৎ। অত্রান্তবে কপণবন্ধুঃ রোদনকারণং দৃষ্ট 
তমুখাচ সখে, ভোগহীনেনার্থেন কিম্। যতস্তব অর্থম্য কংবক্ষণং মুখ্যম্। 
অভঃ প্রস্তর-খগুমেকং ন্বর্ণপিগ্ুবুদ্ধা। অন্যিন গর্কে স্থাপয়িত্ব। নিশ্িন্তঃ 
তব। 

2006] 3 

আসীদযোধ্যায়াং পুব। দশরথো নাম কশ্চিপ্নরপতি;| সত্বেকদ! ধঃ গৃহীত 

মগব্যাধেনারণ্যানীং গতঃ। বনাৎ বনান্তবম্ মৃগ্যমানেনাপি ন কিঞ্চিৎ সত্বং 

তেনাসাদিতম। ভত শ্রান্তে। ঘর্মাক্তঃ শ্রমীপনোদনার্থং বিটপচ্ছায়ায়ামুপবিশ্তয 

সোইটিন্তয়খ_-সত্তশৃন্তং কিমিদং বনম্। অন্যথা কথমগ্ভ ন কোবশ্যবলোকিতঃ 

এবং চিন্তয়ন্তম্ত দৃশো নিদ্রাক্রান্তে বতৃবতুঃ। অন্থি্নবসবে কুস্তপুরণরবং শ্রসথ 

তং গজবুংহণং মত্ত! তমুদ্দিশ্ত স্থতীক্ষ সায়কমেকং নিক্ষিপ্তবান। ততশ্চ লক্ষ্য- 

দেশাৎ সকরুণ-মার্ত ্বরমাকর্ণয “সত্ববং ত্র গত্ব। বাণাহতং মুনিকুমারকং বীক্ষ্য 

পবং বিষাদমাজগাম। 

47057 অযোধ্যারাভঃ দশরথঃ ধন্গবাদায মৃগবধার্থং বনং গত্ব কমপি 

প্রীণিনং ন প্রাপ্তবান। ততঃ পবিশ্রাত্তঃ রাজ! শ্রমাপনোদনায় বুঙ্ষচ্ছায়ায়া- 
মুপবিশ্বা বনং মৃগহীনং চিন্তয়ন নিত্রিতোহহবৎ | তত্রান্তরে কুস্তপুবপশবং 
গজবৃংহণং মতা তমুদ্দিশ্য বাণং নিক্ষিপ্তবান্। লক্ষ্যদেশাৎ তদ্বাণ্যুহত 

মুনিকুমারার্ডনাদমাকর্ণ্য তত্র গন্ব। অতীব ছুঃখতোইভব। 

64 * 
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(৫) একদ। ঘণ্টামাদায় পলায়মানঃ কশ্চিং চৌবঃ ব্যাপ্রেণ ব্যাপাঁদিতঃ। 
বানরাঃ তাং ঘণ্টাং প্রাপ্য অবিরতং বাদযন্তি শ্ম। গ্রামবাসিনঃ মনুষ্হননং 

ঘণ্টাবাদঞ্চ শ্রুহ। কথয়ন্তি “ঘ-্টাকর্ণনাম! বাক্ষসঃ ঘণ্টং বাদয়ন্ মনতস্যং হন্তীতি” | 

অথ মবকতনাম। কশ্চিং ধূর্ত, বানবেভাঃ কতিচিৎ ফলানি দস্বা। ঘ্টাং 
গৃহীতবান্। সর্ধেজনাঃ স এব এাক্ষলং হতবানিতি মত্ব। তম্ আদৃতবস্তঃ। 

(9) মালবদেশে পদ্মগর্ভনায়ি সবসি এবইঃ বৃষ্ধঃ বকঃ ধীববাগমনবার্তাঃ 
জাপয়িত্ব মতস্যান্ আহ, “যুযং জলাশধান্তবং গচ্ছত। অহম্ এব হষ্ম!ন্ অন্যুং 

জলাশয়ং নেস্যামি ।” তৎশ্রত্বা মত্গ্ঠৈরুত্তম্-"খবমন্তত | ততে হশৌ বকঃ মহশ্ান্ 

এটককশে| নীত্বা কম্মিংশ্চিৎ নিভৃতে প্রদেশে খাদিত্ব। খদ'ত স্ম তে ময়। ভিন্ন- 
জলাশষে রক্ষিতাঃ | একদা একঃ কুলীবকঃ তেন সাঞ্ধ গন্ধ' ইয়েষ। বকে 

শং তত্র নিনায়। অথ কুলীবকঃ তন্ধ গত্ব' মৎস্য কণ্ট কাকীণর্ণাং ভূমি" দৃষ্ট। বকস্ত 
দুরভিসন্ছিং জ্ঞান্থ! তন্ত গ্রীবাং চিচ্ছেদ। বকঃ পঞ্চত্বং গতঃ । 

(খ) সারমর্ম (585657০6) লিখিবার পদ্ধতি 

সাবমর্স লিখিবার সময নিম্লখিত নির্দেশগুলিব প্রতি লক্ষা রাখিতে 

হইবে ২-- 

(১ মূল রচন! একাধিকবাধ পড়িয। আন্রযঙ্গিক ভাবগুলি বুঝিতে হইবে। 
(২) ভাবগুলি বুঝির1 তাহাদের গুরুত্ব নির্ণয় করিতে হুইবে। 

(৩) ভাবগুলি গুরুত্ব 'মন্ুপারে সাজাইতে হইবে। 
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(৪) অনীবশ্তক কথ! বাদ দিতে হইবে এবং নূতন কথার সংযোজন 
চলিবে ন।। 

(৫) অলংকার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে হইবে। 

(৬) সারমর্ম লিখিতে প্রথম পুরুষের গ্রযোগ করিতে হইবে। 

(4) সমস্ত বিষয়টি নিজের ভ!ষায় লিখিতে হইবে। 
(৮) সাঁধারণতঃ সারমর্ম মূপ রচন। অপেক্ষা ক্ষু্রতর হইযা থাকে: কিন্ত 

বক্তব্য বিষয় বিশঘভাঁবে বলিতে হইলে সারমর্ম মূল রচন| হইতে বৃহত্তর হইতে 
পারে । তবে এইরপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। 

নিয়ে কতকগুল আদর্শ গ্রদত্ত হইল £--- 

7৮09361 ] 

তম্য চ রজকদ্য গদভোহতিভারপহনাঁৎ দুলে! মুমুযু্ণারবাঁভবৎ। ততগ্ডেন 

রজকেনাসৌ ব্যান্রচর্মণ। গ্রচ্ছাগ্য শস্তক্ষেত্রে মৌচিতঃ। ততো দুরাদবলোক্য 
ব্যস্বুদ্ধা! শ্ষেত্রপতয়ঃ পলায়স্তে। সচ স্থখেন শগ্যং থাদতি। অধৈকদ। 

কেনাপি শম্যরক্ষকেন ধূদরকম্ঘল কৃততমুত্রাণেন ধনুফাণ্তং সজ্জীকৃত্য অবনত- 

কায়েন একাস্তে স্থিম্। তং চ দূরে দৃষ্টণ গর্দভঃ পুষ্টাঙ্গো গর্দভোহয়ম্ ইতি মত্বা 

শব্দং কুর্বাণভ্তদভিমুখং ধাবিত: 1 ততন্তেন শশ্যরক্ষকেন গদর্ভোধম্ ইতি 

জ্ঞাত্বা লীলয়ৈব ব্যাপাদিতঃ। 

478, কশ্চিৎ রজকঃ ভারবহনাসমর্থ: ছূর্বলঃ স্বগর্দভং ব্যান্রচর্সণ৷ প্রচ্ছাগ্ 

শশ্যাক্ষেত্রে ত্যক্তবান্।. স চস্থুখেন শস্যম্ অখাদৎ। ব্যান্রতয়েন কোহপি 

তৎসমীপম্ নায়াতঃ ৷ একদা ক্ষেত্রপতিঃ তন্য পণিক্ষা় কন্বলাবুতপরীরঃ সন. 
ধনুরাদায় নিভৃতং স্থিতঃ। স গর্দতঃ তং গর্দভং মত্ব! নিন্ধন্ তদভিমুখম্ ধাবন্ 
ক্ষেত্রপতিন। হতঃ ৷ | 



96 (1) ৪৯ঘ€ারাহা। 00১45091শে0ধ & মা) 138851,/110 

100661 2 

আসীৎ পুর! সুর্যবংশে রঘুনামধেয়ঃ কোহ্পি মহাবলো! নৃপতিঃ । প্রথমবয়সি 

বর্তমান এব স বিছ্বায়া বিদুষে, বীর্ষেশ চ মহাবীর!ন্ অত্যশেত। অথ পিতা 

দিলীপন্তং যুবরাজং বিধায় হ্ুয়ং ধর্মকর্মীণি কৃতবান্। যদ! সশততমম্ অশ্বমেধম্ 
আরভত তদ| দেক্জ্রেঃ শতক্রভুরিতি স্বনামরক্ষণায় যক্ঞাশ্বম্ অহরৎ। ততত্তেন 

সহ রঘোর্মহাসমরো জাত; | তস্য পরাক্রমেণ তুষ্টো৷ দেবরাঙ্ে। দিলীপ স্য যজ্ঞ- 
ফলদানেন রদুণা সহ সন্ধিম্' অকরে'ৎ। 

4%8. পুর] হৃূর্যবংশে মহাপরাক্রমঃ রথুনাম! কশ্চিৎ রাঁজামীৎ। পিত। 

দিলীপস্তং যুবরাং বিধায় শততমম্ অশ্বমেধম্ আরভত। ইন্ত্রঃ ইন্্ত্বাপ: 

হরণভয়াৎ তমশ্বং হতবান্, ইন্ত্রঃ রঘুণা সহযুদ্ধেন প্রীত:সন্ দিলীপায় শতাশ্ব- 

মেধফলং দত্তবান্। 

71০9061 3 

তন্মিন নগরে ধলির্নাম রাজান্তে। তশ্ত চ দ্বে ছুহিতরো৷ ফৌবনস্থে তিষ্ঠতঃ। 
তে চ প্রতিদিবসমাদিত্যোদয়ে পিতুঃ পাদাস্তিকমাগত্য নমস্কারং চত্্রতুঃ। তত্র 

টৈকা ব্রবীৎ বিজয়ন্ব মহারাজ, যন্ত প্রদাদাৎ সর্বং স্থং লভ্যতে। দিতীয়। 
তু বিহিতং ভূংক্ষ, মহারাজ ইতি ব্রবীতি। তচ্চত্বা প্রকৃপিতে রাজাবদৎ ভো 
মস্্রিনঃ এনাং ছুষ্টভাধিণাং কুমারিকাং কম্তচিছৈদেশিকন্য গযচ্ছ, যেন নিজ 

বিছিতমিয়মেন ভূঙক্তে। অথ তথ! ইতি প্রতিপদ্য!ল্লশরিবার! স! কুমারিকা 
মস্্রিভিত্ত্ত দেবালয়া শত রাজপুত্রস্য প্রতিপা্ধিতা । 

48, রাজঃ বলেঃ যুবতৌ কন্তকে আত্তাম্। তয়োঃ প্রথম! প্রত্যহং 

' চুর্্যোদয়ে পিতরং প্রণম্য অবদৎ, “বিজয়তাম্ মহারাজ ! বৎপ্রপাদাৎ স্খং 
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লত্যতে।” “বিহিতং তুঙ ক্ষ” ইতি দ্বিতীয় কন্তকা কখনমাকর্্য 'ক্রাধাস্থিতঃ 
রাজ এনাং কন্তকাং কশ্মৈচিদ্ বৈদেশিকাঁয় সমর্পয়” ইতি মন্ত্রিণমাদিষ্টব'ন্। 
মন্ত্রী রাজাদেশম্ স্বীর্কৃত্য তামেব কম্কাং দেবালয় স্থিতায় রাজপুত্রায় দত্তবান্। 

61০15 
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(০ অন্তি দক্ষিণাপথে স্থবর্ণবতী নাম নগরী। তত্র বর্ধমানে! নাম বণিক্ 

মহাধনঃ প্রতিবসতি। তন্য প্রভৃতেহপি বিস্তে পুনরর্থবৃদ্ধি: কানিয়েতি মতির্বভূর। 

যতঃ অবর্ধমানশ্চার্থঃ কালেন স্বক্নব্যয়েপি ক্ষয়ং যাতি। অন্ুপতৃজামানশ্চ 

নিশ্রয়োজন এব । ইতি সঞ্চি্য ব্ধমানঃ সঞ্জীবক নন্দকনাগানৌ দ্ৌ বুষভৌী 
ধুরি নিযোজ্য শকটং নানাবিধদ্রব্যপূর্ণং কৃত্বা কাশ্মীরং প্রতি চলিতঃ। অথ 
গচ্ছতত্তশ্য ছুর্গানায়ি মহারণ্যে ভগ্রজাচঃ সঞ্জীবকে। নিপতিতঃ | অথ ত্বং 

তদবস্থমালোক্য বর্দমানত্তং পরিত্যজ্য প্রস্থিতঃ | 
৮ অন্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শান্মলীতরুঃ ৷ তত্রনানাদিগ্েশাদাগতা 

রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসত্তি। অথ কদাচিৎ অবসন্গয়াং রাত লঘুপত্নকনামা 

বায়স প্রবুদ্ধঃ কৃতান্তমিব দবিতীয়মায়ান্তং পাশহপ্তং ব্যাধমগশ্তং। তমবলোক্য! 
চিন্তয়ৎ,“অহে! ! গ্রাতরেবানিষ্টনর্শনং জাতম্ । ন জানে কিমনভিমতং দর্শয়িস্ৃতি | 

ইত্যুক্ত। তদনুসরক্রমেণ ব্যাকুলশ্চলিতঃ। অথ তেন ব্যাধেন তওুলকনান্ 

বিকীর্ণ্য জালং বিস্তীর্ণম। সচ গ্রচ্ছন্নে! তৃত্ব! স্থিতঃ অন্মিয্নেব কালে চিত্র- 
গ্রীবনাঁগা কপোতরাজঃ সপরিবারো বিয়তি বিসপস্তাংস্তগুলকপাবলোকয়ামান। 

(০9/কন্মিংশ্চিদ বিশালে শান্মলীতরৌ নির্মিতনীড়েযু পক্ষিণ: লুখেন 
নিবসস্তি। অধৈকদা! বর্ষান্থ ধারাসারৈর্মহতী বৃষটিবভূব | ততঃ তরুতলে অবস্থিতান্' 
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শীতার্তান্ কম্পমানান, বানরানবলোক্য ফৃপয়। পক্ষিভিরুক্তম্-_-ভোঃ বানরাঃ, 

অস্মাভিশ্চঞ্চমাত্রাহতৈত্বনৈর্নীড়া নিখিতাই । যুগ্ং হত্তপাদদাদিসংযুক্তাঃ কিমবসীদথ ? 
তচ্চুত্ব। বানরৈর্জাতামর্ষেরালোচিতমৃ-অছো সুখিনঃ পক্ষিণোহম্মান, নিন্স্তি। 

ভবতু তাবদ্ বৃষ্টেকুপশমঃ। ততঃ শান্তে বর্ষণে-_-তৈর্বানরৈবৃক্ষমারুহা সর্ববেনীড়াঃ 

ভগ্রাঃ। তেষ।ং পক্ষিণামগ্ড'নি চাধঃপাতিতানি। 

(৫) অস্তি উত্তরাপথে অবুর্দশিখরন'ম্সি পর্বতে ছুর্দাস্তে! নাম মহাবিক্রমঃ 

সিংহঃ। তন্য কেশরাগ্রং ম্ষিকঃ কশ্চিৎ প্রতাহং ছিনত্তি। স সিংহঃ কেশরাগ্রং 

লুনং বুদ্ধ! কুপিত; বিবরান্তর্গতং মুধিকমলভমানে? গ্রামং গত্বা' দধিকর্ণনামানং 

বিড়ালং মাংসাগ্যাহীরেণ সম্ফোষা প্রধত্বাৎ স্বকন্দরে ন্বাপিতবান,। 
ততত্তদ্ভয়াম্ম,ষকোহপি বহিননানঃসরতি | হিংহস্ত্ মুষিকশন্বং যদ1 যদ শৃণোতি 

তদাতদ। তং বিড়ালং মাংসাহারদানেন সবিশেষ সংবদ্ধবতি । 

অখৈকদ। ন মৃষ্িকঃ ক্ষুধাপীড়িতো বহিঃ সঞ্চরংস্তেন মার্জারেণ প্রাঞ্চে। 
ব্যাপাদিতঃ খাদিতশ্চ। অনস্তরং স সিংহঃ যদ কদাচিদপি মৃষিকশব্বং ন শুশ্রাব 

তংনাপযে'গাঁভাবাত্তন্ত বিড়ালস্তাহ।রদানে মন্দৌদরে! বভূব। 
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ভাঁব-প্রকাশন 
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চিন্তাণীল সাহিত্যিক ও কবিদিগের রচনায় প্রায়ই ভাব-গতীর ততচিস্তা 
নান! উপমা-রূপক দ্বারা আবৃত থাকে । লেখক তাহার রচনার সৌন্দ বিধানের 

জন্ত গুরুগন্তীর বিষয়কে অলংকার-বিন্তামে আকর্ষণীয় করিয়। পাঠক সমক্ষে 
উপস্থাপিত করিয়া খাকেন। এই জাতীয় রচনার অন্তুনিহিত ভাব-লম্পদ 

বুঝিবার জন্য তাই বধাখার গ্রযৌজন হয়। রূপক-উপম। ইত্যাদি বাদ শি 

আসল তাধটিকে সরল ভাষায় ঠা করার নাম ভাঁব-প্রকাশন ():01০- 

5101) 01 901)9১) | ইহা] ভাব-সম্প্রনারণেরই নামান্তর | 

নিয়ে কয়েকটি অন্দর্শ দেওষা হহল। 

10906] ] 

চন্দনং শীতলং লোকে চন্দনাদশি চন্দনাঃ। 
চন্দ্র চন্দনতশ্চাপি শীতল সাধু সঙ্গতি; ॥ 

চন্দনপ্রলেপো দেহম্য উঞ্ণতাং নিবারয়তি। চন্দনপ্রনেপাত চন্দরন্য জ্যেত্ন। 

পীতলতর! মনোহারিণী চ, স] দেহস্থ পূর্ণাং তৃপ্তিং বিদধা(ত। সাধুসংসগেন নর! 

দেহম্ত মনসশ্চ শান্তিমাপ্রোতি। চন্দনপ্রলেপো জোতঙ্গাধারা চ শীতলহ্থাং 

ক্ষশিকম্ আনন্দং জন্য়তঃ, সাধুনক্শ্য ফলং চিরস্থায়ি, চিরমধুরং চিরশীস্তি গ্রদং চ। 
সাধুনংসর্গেণ নরো৷ মনলঃ চরিত্র্ত চ উন্নতিং লব ধন্ঠো ভখতি। সাধুসংসগেন 
নরন্থ হ্বদয়্য নমূহ-গ্লানর্নহ্ততি । নিমল [চন্তে তস্য ভগণতঃ সন্ত! প্রতিভাসতে। 

তেন তস্য জন্ম ফ্ষলং ভবতি। ইহলোকে পরলোকে চ সাধুসঙ্গ: জনস্য হতং 

করোতি, অতএব সাধুসঙ্গে। হি চন্্রঠননতঃ শ্রেয়'ন্। 

41০4৫] 2 

বরমেকো গুণী পুত্রো৷ ন তু মুর্খোশতান্তপি। 
একশ্চন্দ্স্তমে। হস্তি ন চ তারা গণ[অপি ॥ 
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ইহ সংসারে বহবে! লোকাঃ সস্তি। তেষু কেচিৎ এব জনমঙ্গলং সাধয়স্তি,, 
অপরে তু জড়বৎ তি্ঠস্তি। যদ্যপি কস্যচিৎ জন্য মূর্খপুত্রশতং তিষ্ঠতি তেন তন্ত 
জনন্য লোকানাং ব1 কিমপি কার্ষং ন সাধ্যতে পরং তে মুর্খপুত্রাঃ জনানামনিষ্টং 

কত্ব। পিত্রোরপযশঃ: ঘোষয়ন্তি। জনাস্ততান্ পুত্রান্ অবাঞ্থিতান্ অনাবশ্যকভারান্ 
ইব মন্তস্তে। সন্তি আকাশে বহুনি নক্ষত্রাণি, কিন্ত তানি পৃথিব্য অন্ধকাঁরং 
দুরীকতৃৎ ন শরু,বস্তি। একমাত্রে চন্জ্রে উদ্রিতে জগৎ তস্য কিরণেন আলোকিতং 

ভবতি সর্বেঞজনাশ্চ তং চন্দ্রমভিনন্নস্তি। তদ্ধৎ একমাত্রেণ গুণিপুতেণ পিতরৌ 
ধন্তৌ ভবতঃ বংশশ্চ গৌরবান্বিতে] ভৃত্বা দেশে বিখ্যাতো। ভবতি। 

76006] 3 

বর্ধনং চাথ সম্মানং খলানাং গ্রীতয়ে কুতঃ। 
ফলস্ত্য মৃতসেকেইপি ন পথ্যানি বিষদ্রম!ঃ ॥ 

খল। এব জগতি হিংঅজন্তভ্যোহপি ভীষণতর।ঃ| সিংহব্যান্রা্িহিংশ্রস্তবঃ 

অপি থাগ্যাদিপ্রদ।নেন ক্রমশঃ ম্বামিনে। বশচাগচ্ছস্তি, শ্বামিনং দৃষ্ট1 আনন্দং 

প্রকাশয়স্তি চ। থলস্ত কেনচিৎ জনেন খাগ্দানেন সম্মানদানেন চ পালিতোহপি 
আশ্ুয়দাতরি জনে কদাচিৎ ন তুষ্ততি ন বা আশ্রয়দাতারং প্রতি কৃতজ্ঞতাং 

গ্রদর্শয়তি। পরং পরোক্ষে তশ্য অনিষ্ট, সাধয়িতুং চেষ্টতে। বিষবৃক্ষমূলে 
যগ্পি প্রত্যহং শর্করা মিশ্রিতং অমুত্তং বা সিচাতে তথাপি স বুক্ষঃ কদাপি সুকলং 

ন জনয়তি, এষ বিষ-বৃক্ষন্ত প্রকৃতিঃ | বিষবৃক্ষল্ত ইব খলন্য প্রকৃতিং কদাপি 
ন পরিবর্ততে। 

1%70061 & 

পুর্ণোইপি কুস্তে। ন কয়তি শব্দম্ 
রিক্তে। ঘটো। খোষমুপে তিঘোরম্। 
বিদ্বান বিনীতো৷ ন করোতি গর্বম্ 
বহুনি জল্লস্তি গুণৈধিহীনাঃ। 

দৃশ্ততে তাব জগতি যৎ গুণহীনম্য আড়ম্বর এব প্রবল: | মূর্থস্ত অশিক্ষিত 



8৪%৮988৪10 0: ৪8388 9৭ 

সমাজে বহ্জন্লতি বাগাড়দ্বরেণ চ শ্বমাহাত্ম্যং প্রকাশয়তি। অস্তঃসারশুন্তজনঃ 
পরিচ্ছদবাহুল্যেন অলংকার বাহুল্যেন, বাগবাহছল্যেন চ জনান্ আকর্ষয়িতং 
চেষ্টতে। শৃত্তকুত্তস্ত এব শব্দঃ শ্রতে ন তু পূর্ণকুস্তশ্য ৷ বিদ্বান জনঃ কদাচিৎ 
স্বমাহাত্মাং ন বর্ণযতি, স সর্বদ| বিনীত এব তিষ্ঠতি। জলাশয়স্য অগাঁধঙজলে 
রোহিতমত্স্তস্তিষ্ঠতি তশ্য কোহপি বিকারো ন দৃশ্তাতি। লঘুশফরীতু গওুষ 
মাত্রজলে সর্বদ। সঞ্চরন্তী শ্বলযৃত্ব প্রদর্শগনতি । 

1100০] 5 

হর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্ বিশ্বাস কারণম্। 
মধু তিষ্ঠতি জিহবাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্॥ 

দুর্জনম্ত হৃদয়ং কুটিলং হিংশ্র্চ । স সর্বণা মধুর বাক্যেন জনান্ মোহয়িত্ব। 

শ্বকার্যমুদ্ধরতি । ছুর্জনন্ত মিষ্টবাক্যেন বহবে! জন! মোহিতাঃ সন্তঃ তৎপরামর্শং 
গৃহীত্বা বিপদি পতন্তি, সর্বন্বং জীবনং বা পরিত্যজন্তি। যগ্তপি বিষপূর্ণ কুস্তস্ত 
মুখে দুগ্ধং তিষ্ঠতি তথাপি স কুস্তো বিষকুস্ত এব । বিষকুস্তস্থ ছুপ্ধপানেন 

প্রাণনীশো। ভবতি। অতএব স্বমঙ্গলমিচ্ছতঃ জনেন ছুর্জনস্য মধুরবচনে বিশ্বাসো 

ন করণীয়ঃ। 

710061 6 

কৃপণেন সমে। দাতা ন ভূতো। ন ভবিষ্যতি । 

অস্পৃশন্নেব বিস্তানি যঃ পরেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥ 
কৃপণে। জনঃ সর্বেষাং নিন্বাভাজনম্। কোহপি প্রাতরুখায় কুপণজ্নন্য নাম 

নকরোতি যতঃ কৃপণস্ত নামোচ্চারণেন নরশ্তয সর্বং দিনং বৃথা ভবতি ইতি 

প্রচলিত কিংবদস্তী জনসমাজে। কপণে! ভোষ্ঞনাদিব্য়সংক্ষেপং রুত্ব! কেবলম্ 

অর্থন্য সঞ্চয়ং করোতি। যৎ বিত্রং স ভাণ্ডারে রক্ষতি গ্রাণীত্যয়েখপি কদাপি 
তদ্বিত্ং হুষ্তেন ন স্পৃশতি, কেবলং সঞ্চিনোতি এব। কৃপণস্ত মরণানস্তরং ত্য 

সঞ্চিত ধনভাগ্ডারেণ দেশশ্ত কিমপি সহৎকার্ধং সম্পন্নং তবতি । অথবা জীবিত- 

[0 
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কাদেখপি কপণঃ পরছুঃখাদিদর্শনেন বিগঙগিতহাদয়ঃ হয়মেব জনমঙ্গলায় খসফি- 

তমর্থ দদাতি। অতঃ কপণ এব শ্রেষ্ঠদাত। যতঃ স সর্বন্বং দর্দাতি। 

11006] 7 

পরিবপ্তিনি সংসারে মৃতঃ কে| বা ন জায়তে। 
স জাতো যেন জাতেন জাতি বংশঃ সমুক্্রতিম্ ॥ 

ইহ সংসারে প্রত্যহং বছুজন! জায়ন্তে ত্রিয়ন্তে চ। তেষাং বহুনাং 

জন্মন। মৃত্যুনা বা! ভ্গতঃ কোহপিলাভঃ কাপি ক্ষতি বা ন ভবতি। এফ 

জন্মমরণগ্রবাহঃ জগতি শাশ্বত: | এতদ্েব চরমং সত্যং যৎ--"জাতশ্য হি 

ফ্রবে। মৃত্যু বং জন্ম মৃতত্ত চ।৮ যে! জনঃ পৃথিব্যাং জল্মগ্রহণং কৃত! 

স্বকর্মণ! শ্বদেশস্ত, স্বজন্মভূমে: শ্ববংশশ্য চ সমুম্নতিং গৌরবমপি বর্ঘয়তি স এব 
সার্থকজন্। পুরুষঃ | স এব ধরায়াং ষথার্থং জাতঃ। তস্য ভগ্মন। স্বদেশ 

ত্ববংশশ্চ ধন্ঠোভবতি। সর্বেজনাঃ তশ্য মাহাতম্যং কীত্তিঞ্চ উচ্চৈর্ঘোষয়স্তি । অত্ব- 

ঈদৃশো জনে! যথার্থ, জাতঃ অন্তে চ জন্ম লন্ধ্বাপি মৃত। এব। 
7/100৩] ৪ 

যোহত্তি যস্ত যদ মাংসমুভয়োঃ পশ্যতাস্তরম্। 
একন্য ক্ষণিক। গ্রীতিরন্তঃ প্রাণৈবিমুচ্যতে ॥ 

মাংসভোভিগ্র/ণিনঃ শ্বোদরপৃরপার্থং প্রত্যহং জীবহত্যাং কুর্বস্তি । জীবহত্যাং 

কৃত্বা মাংসতক্ষকঃ ক্ষণিকরসনাসৌধ্যং লত্ভতে । ভক্ষকম্ ক্ষণিকণ্রীতি লাভার্থং 
ভক্ষ্যজীবে1 বিবিধষাতনামনতূয় প্রাণান্ মুঞ্চতি। অত্র ভক্ষ্য ভক্ষকয়োর্জীবয়োঃ 

পার্থক্যং লগ্ণীয়মূ। উভৌ ভগবত ক্ৃষ্ঠৌ জীবৌ। একস্ট ক্ষণস্থায়িনখলাতং অপরস্ত, 
দ্ারুণমৃ্যুযন্ত্রপাভোগঃ । অতঃ কিমপি জাশ্চ্ধযজনকং মর্মন্থদং দৃষ্তং ধান্তি জগতি। 
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অপরাধে ন মেহস্তীতি নৈতঘ্ বিশ্বাসকারণম্। 
বিতে হি বৃপংদেত্যো ভয়ং গুণবতামপি ॥ 
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সাধুজনো! জগতি বশ্াপি কাঁমপি ক্ষতিং ন করোতি নব। কিমপি 

অপরাধমন্থৃতিষ্ঠতি । অতঃ স মনসি ইদং চিম্তয়তি-_যাঙ্ং কথং ব! জনাৎ 
বিভেমি, কোহপি মমানিষ্টং ন করিস্মতি যতোহহং নির্দোষ; | এষ ধরণা 

ন তেন বর্তব্যা। যে তাবৎ নৃশ*সাঃ পাপিষ্টান্তেষাং মনসি হিতাহিতবিচারে! 

বিবেকান্থমোদিতা! বুদ্ধির্বা ন প্রসরতি। তে নর্বদ। দুঙবর্মানুষ্ঠানং কৃত্বা 

তৃপ্তিমাপু, বস্তি । এষ হি ছুষ্টানাং শ্বভাবঃ। অতে? গুণবত। সাঁধুনা নৃশংসেভ্যো 

সাবধানেন ভবিতব্যম্। 

[1০০০1 10 

সর্বাঃ সম্পত্তয়স্তম্য সন্তুষ্ট যস্ত মানসম্। 

উপানদ্গুঢ়পাদস্ত নন চর্মাবৃতেব ভূঃ ॥ 
দ্রিদ্রীজনো মুদ্রীশতং প্রাপ্য সাময়িকীং তৃপ্চিং লভতে, পরং তশ্ত 

[নঃ অধিকলাভাথং ধাবতি। যদি স গহশ্রং লভতে ততঃ লক্ষং বাঞ্চতি। 

ক্ষাধিপো রাজযমীহতে । রাজ্যং লব্ধ। অ্েলোক্যা ধিপত্যং, তত ইন্্ত্বং কাজ্ষতি। 

্ত্বং প্রাপ্যাপি স্থুথী ন ভবতি। সম্ভতোষো হি সুখশ্য মূলম্, নতু রাজ্যাদিলাভঃ | 

7: স্বাবস্থায়াং সন্্ঃ স এব জগতি সুখী, নান্ৃঃ। যথা উপানৎপরিহিতো। 

অসস্তোৌষজনিতম্ আধিং নাম্থভবতি। স পৃণকুটারমধিবসন্পপি নৃপবৎ স্থথমাস্তে 

চ5:6102186 
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(2 মনম্বী ভ্রিয়তে কামং কার্পণ্যং ন তু গচ্ছতি,। 
অপি নির্বাণমায়াতি নানলো। ফ্লাতি শীততাম্ ॥ 
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বস্ত নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞ। শাস্্রং তন্য. করোতি কিম্। 

লোচন্গাভ্যাঁং বিহীনস্তয দর্পণ: কিং করিষ্ততি ॥ 

ছুর্জনঃ শ্ররিয়বাদী চ €নতদ্ বিশ্ব:সকারণম্। 

মধু তিষ্ঠতি জিহবাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্ ॥ 
রপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ । 
বিছ্যাহীন। ন শোভস্তে নির্গন্ধ! ইব কিংশুকাঃ ॥ 

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কাধ্যাণি ন মনোরথৈ: | 
নহি স্ুগুস্থ পিংহন্য প্রবিশস্তি মুখে মুগাঃ ॥ 

বিষমাং হি দশাং প্রান্ত দেবং গহৃয়ততে নর2। 

আত্মনঃ কর্মদোষাংস্তব নেব জানাত্যপঞ্ডিতঃ ॥ 

টিস্তনীয্বা হি বিপদ্ণামাদে এব প্রতিক্রিয়া! । 
ন কৃপ খননং যুক্তং প্রদীপ্তে বিনা গৃহে ॥ 

এক এক স্হ্দ্বর্ষে নিধনেহ শ্যন্যাতি ষঃ | 

শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্ততু, গচ্ছতি ॥ 
হুর্জনঃ পরিহর্ভতব্যে। বিস্তয়ালস্কতো শপ সন 

মণিনা ভূপ্ষতঃ সর্প: কিমসৌ ন ভরঙ্করঃ ॥ 

চলচ্চিত্তং চল ্বিত্তৎ চলজ্জবনযৌবনম্ । 
চলাচলমিদং সর্বং কীতির্ধশ্য স জীবতি ॥ 
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পত্র-রচন। 

মানষের মধ্যে পরস্পর যোগন্ত্র বচনার সহজভম উপায় পত্র । আমাদের 
দ্বেনন্দিন জীবনে ইহার প্রয়ৌজনীয়তা অপরিহার্য । বিভিন্ন সংবাদ আদান- 

প্রদ্ধানই পত্রের বিষল্ববন্ত। লিখিত পত্রের ভাষা যাহাতে সবল ও সকলের 
বোধনম্য হয় তাহার দিকে লক্গ্য রাখিতে হইবে । নিন কয়েকটি পত্র-রচনার 

আদর্শ দেওয়া হইল । পত্রকে দিক্নালখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে -_ 

১। শিরোলিপি-_পত্রে লীর্দেশে ঠিক মধ্যস্থানে ইঠ্টদেবতার নাম 
লিখিবাব রাতি আছে। যথা-_শ্রীতর্গ। শরণম্, শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্, শ্রীশং 
শরণম্ ইত্যার্দি। কিন্ত শ্রান্ধের নিমন্ত্রণ পত্রে “ও গঙ্গ| এবং বিবাহের নিমন্ত্রণ 

পত্রে “প্রীত্ীপ্রজাপতয়ে নন: | সবকাবী পত্রে দেণতাব নাম লেখা হয় ন1। 

২। ঠিকানা ও তারিখ -- সাধারণতঃ পত্রণীর্ষের দক্ষিণ দিকে ঠিক!ন। 

ও তারিখ লিখিবাঁর রীতি আছে। গ্রাম হইতে লেখা হইলে সেই গ্রামের 

নাম, পোষ্ট অফিসের নাম ও জ্িলার নাম পিখিতে হয়, আর সহরের লেখা পত্র 

হইলে বাড়ীর নং, রাস্ত'র নাম ইত্যাদি লিখিতে হয়। 
৩। অভিবাদন বা সন্তাবণ- পত্রের বিষয়বপ্ত লিখিবার পূর্বে 

শিষ্টাচার রক্ষা করিবাব জ্ঞন্ পত্রের বামদ্দিকে অভিবাদন জ্ানাইবার বিধি 

আছে। যাঁহাকে পত্র লেখ। হইতেছে তাহার সহিত সম্পর্ক অনুযায়ী অভিবাদন 

বা! সম্ভাষণ ভানান হয়। নিয়ে কযেবটী প্রশস্তির নমুনা! দেওযা! হইল। 

(1 পিতার নিকট পুত্রের_ স্বস্তি! শ্রীপরমারাধ্য পিতৃ5গরণ সরোক্ষহেধু» 

সাষ্টাঙ্গ প্রথতি পূর্বকং নিন্দেনমিদম্। 

' (1?) জ্োষ্ঠ ভ্রাভার নিকট কনিষ্টের- স্বস্তি! শ্রীপরমারাধ্য অঠজ 

চরণারবিন্দেযুঃ দণ্ডবৎড ভূমৌ নিপত্য বিজ্ঞাপনমিদষ্। | 
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(118) কনিষ্ঠের নিকট জ্যেষ্ঠের-_শ্ব্তি, প্রীম্চিরঞীবিষু ইত্যাদি । 

(1ড) বন্ধুর গ্রতি বন্ধুর--স্বপ্তি, অভিন্নহায়েযু বিজঞপ্তিরেষ! | 
(৬) শিক্ষক বা গুক্জন স্থানীয় ব্যক্তির নিকট--সংখ্যাতীত প্রণাম 

পূর্বকং ভ্রীত্ীচরণে নিবেদনম্। 

(৮1) অপক্মিচিত সম্মানার্থ ব্যক্তির প্রতি--জশেষ সম্মাননীপ্ধ মহাশয় 

সমীপেষু 

প্রশন্তি লিখিবার পর বিভিন্ন সঙ্কোধন করিয়। পত্র আরস্ত করা হইয়া! থাঁকে। 
ভাইএর প্রতি-ভ্রাতঃ ! ছোট ভাইএর প্রতি-_-অন্ুজ ! বড় ভাইএর প্রতি-- 

অগ্রঞ্জ! ভ্রাতৃস্থানীয়দের প্রতি-+'সোদরপ্রতিম ! বন্ধুর প্রতি_মিত্র! সথে! 

বন্ধে । গুরুর প্রতি-_-পরমারাধ্য ! গুরো! অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি 

মহাত্মন! ভদ্র! মহাভাগ! 

(দঃ) বারের নামগুলি নিশ্নলিখিতরূপে লেখ! হইয়া থাকে। যথা _ 
সোমবার--সোমবাসরে, সোমে, সোমেহহনি। মঙ্গলবার--ভৌমবালরে, 
কুজবাসরে, ভৌগে, ভৌমেইহনি। বুধবাঁর-__বুধবাসরে, বুধে। বুহস্পতিবাঁর-_- 

গুরুবাসরে, স্ুরগুরুদিবসে, গুরৌ। শুক্রবার-_ভৃগুবাসরে, দৈত্যগুরুদ্দিবসে, 

ভার্গবে। শনিবার_-শনিবামরে, শনৌ। রবিবার__রবিবাসরে, ভট্টারকবারে, 

সবিতরি দিবষে, রবৌ। 

৪। পত্রের পাঠ- ইহাই পত্রের মূল অংশ। একই পরে বিভিন্ন 
বিবয়ের আলোচনা! থাকিলে সেইগুণি গৃথক্ পৃথক অগ্চচ্ছে্দে লিখিতে 

হইবে। “ইতি” শবের ছার! প্র শেষ করার বিখি আছে। 

৫। বিদ্বায় সম্ভাষণ -পত্রের শেষে পত্র লেখকের নামের সহিত হথ্ঠযস্ত 

. গন দিয়া সাধারণতঃ লিখিতে হয়। প্রথগাস্ত পদও ব্যরহাঁর করা চণিতে 

' পারে। বখাসক্ধা ভব্দাদেশবন্তিনঃ পুত্রন্ত, কুশলাকাঁজিকিপঃ, তবভীনাং 
: বিনয়াবনতাঃ ইত্যাদি । মিথ কয়েকটি আদর্শ দেওয়া! হইল :__ | 
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শ্ীবিষুঃ শরণম্ 
'আশেষ অন্ধাভাজন 

বিচ্বুর মহমাক্পোচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্তালয়ন্য 

প্রধানোপাধায় মহোদয় সঙ্গিধো 

'সবহুমানং নিবেদনষ্-- 

মন্াভাগাঃ 

বর্তমান মাঁসন্ পঞ্চমদিনাদারভ্য দশমধিনং যাবৎ ভূশঃ জরাঙ্রান্ততগা 

বিস্যালয়ং গন্তসমর্ধোহমাফমিত্ি। অতঃ এযু দিবসেষু মে অন্ধপস্থিতির্থ্তি: 

সানুগ্রহং ক্স্তব্যেতি। 

ইযস্তরোনবিংশতিশত খৃষ্টাব্দ : 

এপ্রিলমাঁসম্ত একাদশাছে সাহিত্যবিভাগে একাদশশ্রেণ্যামধীয়ানন্ 

গোপালনগরগ্রামী নিতরামুনগতস্ত ছাত্রস্য 
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শর্মণঃ | চলিতেয়ং লিপিঃ। 
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্রীক্ীহরিঃ শরণম্ 

'আমেচনক মুহদ্বর ! ূ 

বৈশাখ দাসস্ সপ্তদ দিবসে তনীয় লিপিলাভেন পরমা: মুন: প্রাপ্তবানশ্মি 

তৎ পত্রাহরোধেন বর্তমান মাসস্য দ্বিতীয়াহে অহ্গিতায়াঃ অন্মাকং বিস্ালয়স্য 

পুরস্কার বিতরনী সভায়াঃ বিবরণী ময় অত্র দীয়তে। 
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উক্তেখহনি অপরাহ্থে চতুর্থ ঘণ্টাবাঘন সময়ে সভা! প্রারন্ধা। প্রথমতঃ 
মেদিনীপুর মণ্ডলশানকঃ শ্রীযুজ অরুণকুমার সেন মহোদয়; সভাপতিপদে, কীথি 

প্রভাতকুমার মহাবিগ্বালয়াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নেপালচন্ত্র রায় মহোদয়শ্চ প্রধানা তিথি- 
পদে পুষ্পমাল্য প্রদানেন বুতৌ। তদনস্তরং জনগণ-মন-অধিনায়কেতি জাতীয়, 
সংগীতং নিপুণ বালকৈরগীতম্। প্রধানশিক্ষক মহাশয়ম্য বার্ষিক বিবরণী 
পাঠান্তপচ সন্বত্বঃ। ততঃ সংস্কৃত বঙ্গাঙ্গল ভাষাভিঃ প্রতিযোগিতামূলকাঃ 

নাধারণাশ্চ আবৃত্তয়ঃ অস্তেবাসিভিঃ কৃতাঁঃ | অস্তরাস্তরা মধুরাণি সংগীতানি চ 

গীতানি। ব্রতচারিৎনৃত্য সংগীতাদীনি সর্বের্ত্য। নিরুপমমানলামদদুঃ। 

অথ দিনাস্তরেষু অসুষ্িতান্ু ক্রীড়ারি প্রতিযোগিতান্থ্, বাধিক পরীক্ষায়াং 

অগ্তনে বাসরে বিভিন্ন গ্রতিযোগিতাস্ত্র 5 প্রথম-দ্বিতীয় তৃতীয়-স্থানাধিকা রিণ: 

সভাপতিমহাশয়--কমনীয় করকমলাৎ পুরস্কারন্ ম্মেরানন] গৃহীতবস্ত; | 

ততঃ প্রধানাতিথি মহাশয়ৈ সভাপতি মহোদয়ৈশ্চ বিদ্যামন্দিরস্য অম্মাকঞ্চ 

লমুন্নতিং কাময়মানৈ? লারগর্তমুদ্দীপনাময়ঞ্চ অভিভীষণং মন্তাদতম্। অথ তত্রতাঃ 
অভ্যাগতাতিথিবর্গঃ মিষ্টান্নাদি প্রিরবস্তাদাঁনেন সাদরমভ্যথিতঃ। 

অধুনাহহং কুশলী। ত্বয়া মমাসীম শ্রীতিত্রদ্ধে গ্রহণীয়ে, গুরুজন 

শ্রীচরণাম্জেষু সভক্তিকা প্রণতির্মে বিজ্ঞাপনীয়া। ইতি- শ্রম্। 

কাজিন্দী উচ্চতর মাধ্যমিক 

বিদ্তালয়াৎ। পোঃ কালিন্দী ত্বদীয় গুণমুগ্ধসথস্য 

জেঃ মেদিনীপুর ননোৌপা ধিকস্য শ্রীহষ। কেশ শর্দণঃ 
লিখিতমিদ্ংপত্রমূ। 
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্রীশ্ীদুর্গাশরণম্ 

মহামান্য 

বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষ| পরিষৎ সচিব মহোদয় সন্গিধো 

বহুম!নপুধঃসরং বিনীত নিবেদনমূ। 

মহাত্মন, 

বর্তমান 'মে; মাসন্য দ্বিতীয়েইহনি কলিকাতা সংখ্যায়াঃ 'অমুঙবাজার 

পত্রিকায়াং” ভবৎ কার্যালয়ে করণিকপদমেকং শূন্তমিতি বিদিত্ব! তৎ প্রার্থয়ে | 

অহং ১৭৫৩ খুষ্টাবীয় বিদ্যালয়াস্তা পরীক্ষায়াং দ্বিতীয় বিভাগে, ১৯৫৫ খুষ্টাবে 

মহাবিগ্লিয় প্রথম পরীক্ষায়।ং প্রথম বিভাগে, ১৯৫৭ খৃষ্টাৰে স্বাতক পরীক্ষায়াঞ্চ 
সাম্মীনিক সংস্কৃতেন সহ উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণ্যাং সমুত্তী্ঃ। ততঃ প্রভৃতি 

কলিকাতাস্থিত-বাগবাঁজারোচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান করণিককাধ্যঃ 

দক্ষতয়া। প্রায়েণ পঞ্চবর্ধাণি যাবৎ সম্পাদয়ামি। পঞ্চবিংশতি বর্ষবয়স্কোহহম্ 

স্বাস্থ্যবান কর্মনিপুণশ্চ। 

মামবীনস্য প্রশংসাপত্রজাতস্য অন্কুলিপয়ঃ সাবেছনপত্রং প্রেষিতাঃ 

কৃপয়! মাং তত পদে নিযোজ্য কৃতার্থ: কুর্বস্ত তত্রভবন্তো ভবন্ত। ইত্তি-- 



896 ৪4 ব৪িহল]1 00870527705 ৬৪৯7 7848818710৭ 

১০858 4 
06০ 66062 €0 5901: 02500 26507191706 5001 ₹£91€ €০ 

১৪. [0] 01906, 

শ্রীশঃ শরাদ 

স্বস্তি । পরমগ্্রীতিশ্রদ্ধাভাজন বদন্ধুবর প্রীমলক্ী জীবন সবিধে 

অভিন্হদয় ! 

মধুর! তে পত্রী ময়! সানন্দং গৃহীত । ত্বদদীয় পত্রা্গরোধেন পুরীতিতীর্৭ঘধাম- 
'বর্পনবিবরণং সমালতে। ময় গ্রদীযর়তে। 

বর্তমান মাসন্ত দ্বিতীয়ে দিবসে “হাওড়া, ইত্যাখ্য বাম্পণকট বিরতিস্থানাৎ 
পিতৃত্যাং সাঞ্ধমহং 'পুরী-এক্সপ্রেস' ইত্যাখ্যাবান্পদানেন রাবি সার্ধ যামাবসরে 
(অর্থাৎ বাত্রযাঃ দশমঘণ্ট। বাদনাৎ পরং ) যাত্রামারন্ধবান্। পরেছু)ঃ সাঁয়ময়ং 
খন্ত্রদানবঃ পুরীধাম সমুপস্থিতঃ | প্রাতঃ সমুখায় নিত্য কর্মানস্তরমূ্ উচ্চতরঙ্গপরিপৃণে 
মহোদধো ক্নানসন্ধ্যাদিকং সমাপ্য পূর্বাহ এব বয়ং দাক্তরঙ্ষণো জগক্লাথস্ত মন্গিরং 
রং সমুপস্থিতাঃ | অবিতগমেবাহং বিস্মিত স্তত্িতশ্চ তন্র্শনেন। মন্দিরাভ্যন্তরে 
দেবগ্রতিক তিসন্দর্শনেন শিরে। মে ভক্জিবশেন তৎক্ষণাদেব অবনতমাসীতৎ। অথ 
তথ্বিশাণ মন্দিরস্থ স্থাপত্যকলাং শিল্পচাতৃর্য্যঞ্চ নিরীক্ষ্য নিতরাং বিষুছ়োৎ্হুমাসম্ । 
তীর্থধত্িক সাঁহায্যেন বয়ং সোপকরণ সিদ্ধান্ননৈবেস্যং গ্রদত্তবস্তঃ | 

তথাপরাছে সনাতনহিন্দুধ্মস্তা প্রধানপ্রতিষ্ঠাতা জগদগুরুশংকরা- 
'চার্ষ্যেণ প্রতিটি «গোবর্ধনমঠ: ভত্রভবতঃ শিবাবতারন্ত প্রতিসৃত্তিঞণ দৃষ্টবস্তঃ, 
সপ্রশ্রয়, সভক্তিকং গ্রণতবস্তশ্চ | অপরাণি বুনি দ্লেবনিকেতনা'নি চ অশ্মাভিনি- 
রীক্ষিতানি' তৎপরাবাসরে অপরাহে বয়ং স্বগৃহায় প্রত্যাবুত্তাঃ। 

অধুনাহং কুশলী। বার্ভাং তে প্রাপ্তুকামোহশ্মি। অসীমপ্রেমশ্রন্ধে মে স্ব! 
“গ্রহণীয়ে। ইত্যলং বহুনা। 
4 সততছিতৈধিণ: মিত্রন্য 

শ্ীদেহদরভ্টাচাধ্য শর্দপত । 
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শ্রশঃ শরণম্ 

'সাষ্াঙ্গ গ্রণিপাত পুরংনর নিবেদনম্-- 

পরমারাধ্যাঃ পিতরঃ ! 

বহুদ্দিবসান্ যাবৎ ভবতাং ন কোহৎপি সন্দেশঃ প্রাণ্চঃ। সত্বরমাশীলিপি- 

'দানেন আনন্দিতমুৎসা হিতঞ্চ মাং কুরুতেতি আশাম্মহে। 

সন্তোষপূর্ণা হি পাঠোন্সতিরেতর্ি মে। ভবস্ভিরেতৎ গ্রথগেব বিজ্ঞাত্তং যৎ 

'গণিতশান্ত্রেখহমনিপুণ: ৷ ভবন্লির্দেশাৎ প্রধানশিক্ষক মহাশয়াৎ যাখার্ধং যাবৎ 

প্রত্যহং প্রাতরধীয়তে। প্রায়শ: মাসেনৈব গণিতানিজ্ঞানোৎকর্ধ সঞ্জাত ইতি 

মন্তে। আগামী বিগ্যালয়াস্তিম পরীক্ষায়ৈ সর্বথৈবাছং যতে। বিগত নির্বাচন 

পরীক্ষায়ামহং সংস্কৃতে, আঙগলতাষ্াংও বঙ্গম।হিত্যে চ প্রথমহানমধিকূতবান্। 

সাকল্যেন দ্বিতীয়পদস্থোছছমূ। 

ভবতাং মাতৃণাঞ্ণ পূর্ণামাশিনং মততং যাঁচে। মাতৃভির্ভবস্তিশ্চ ভূমি প্রণতি 
মে গ্রহণীয়া। অনুজেভ্যঃ মদীয়ে ন্নেহগুভেচ্ছে জ্ঞাপনীয়ে। কিমিতিবহুন| | 

চিরসেবকন্ত 

শ্রীপঞ্থাননম্ 
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রদ প্রধানেহস্মিন্ যুগে বিজ্ঞানবিগ্তানিপুণন্য জনন্তয সর্ববত্রৈব সমাদরঃ 

দৃশ্ততে | অতে'ইহম্ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষামুত্তীর্ণঃ সন্ বিজ্ঞানবিদ্তাম্ অধ্যেতুম্ 

যতিষ্তে। আধুনিকেহস্মিন সংসারে অর্থকরী বিগ্যাবলেন অর্থাঞ্জনমপি 

স্থগমম। অর্থ বিনিময়েন নিত্যব্যবহাধ্য-দ্রব্যাণি লভ্যন্তে। ভদ্রভাবেন 
জীবিতব্যেগ্রতৃততীেন প্রয়োজনম্ ভবতি। তত্ভু শিক্ষকতয়। অজ্জিভূমশকাম্,. 
তথ! চ বিজ্ঞানবিস্তাবিদাম্ গৃহেহপি অর্থার্জ,ম্ সম্ভবতি। জ্ঞানকরীবিগ্ায়াঃ 
মূল্যম অতল্পং সংসারেহন্মিন্। ময়াপি অর্থকরী বিদ্যা! অঞ্জিতব্যা | 

যদুকম্পয়] ধরণ্যামস্তাং জননমাসাগ্য ব্য়ম্ বূপরসাদীন্ উপভোভ্তম্ সমর্থাঃ 

ভবাম:ঃ) সা! এব জননী । বগ্পি চেষ্টাশতেন মাতুঃ খণপরিশোধায় নালম্ তথাপি 

যার্তরি ওজিঃ কাধ্যা। সর্বেষাং সন্তানানাম্। মাতৃতিহিমন্মাকং সমুক্রতেনিদানমূ. 
ধয়। বিভ্াসাগরগ্রতৃতয়ো। মহাজনাঃ পৃথিব্যামন্তাং শ্বপ্রতিষ্ঠাং কৃতবস্তঃ | মাতৃ- 
(তক্তিপন্নায়ণাঃ নাঃ ঘাতুয়াশর্ধাদবলেন ধস্সাধা্জি হুফরদপি কা্্যং সাধয়ন্থি | 
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স্বামী বিবেকানন্দ 

সনাতন ধর্মাবলস্বিনো! হি ভারভীয়াঃ। ভ'রতহবর্ষে অস্তরাস্তরা যদ 

সনাতনধর্মঃ লুগ্তপ্রায়ো ভবতি তদ! তজ্জীগরক্সিতুং মহাপুরুষ! আবির্ভবস্তি ॥ 

ইথং মহাপুরুযাণামাবির্াবঃ হি শাশ্বতী রীতিঃ ভারতবর্ষে। যদ1 পাশ্চাত্ত্য শিক্ষণ 
সভ্যতয়োঃ সংঘর্ষেণ ভারতীয়: দ্বিধাগ্রস্তাঃ বিভ্রাস্তাশ্চাস্ন্ তদ। কলিকাত৷ 

নগধ্যাম্ দত্তকুলে স্বামী বিবেকানন্দঃ জাতঃ| বাল্যে স হি নরেক্ত্রনাথ নামধেয়ঃ 

আসীৎ। স হি পিতুরর্থাধিক্যাৎ স্ুখেন বাল্যমতিবাহিতুবান। বাল্যাৎ 

প্রভৃতি সংসারন্খবিরক্রশ্চাসীৎ্। পরং উপরতে চ পিতরি অথাভাবঃ 

সংসারভারশ্চ তং নিতরাৎ বাঁধেতে স্ম। তংকালে রামকৃষ্ণ: দক্ষিণেশ্বরে 

স্তবসত। নানাবিগ্ভাবিশার্দনপি তং বৈদাস্তিকী প্রেরণা রামকুঞ্চ লমীপং 

নীতনতী। রামক্তষ্চোহপি তশ্য ধনীয়সন্দেছভঞ্গনং কৃতবান। ইখং ক্রমেণ 
রামকৃষ্খনাল্লিধ্যাৎ্থ সর্ববাঃ প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ তং প্রাপুঃ । মানবানাং ছুর্দশশামোচনায় 

স অশুদব বদ্ধপরিকর আসীৎ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায়াঃ শিকাগো 

ইত্যাখ্যনগরে আন্তর্জাতিকধর্মমহাসভায়াঃ অধিবেশনং জাতম্ঠ। স্বামী 

বিবেকানন্বঃ [ইন্দুধর্মন্ত শ্রেষ্টত্বপ্রতিপাদনায় তত্র গত্ব। মামেরিকাবাসিন্তঃ, “মৎ 

ভ্রাতর ভগিন্যশ্৮” ইতি সম্থোধনেন বক্তৃভামারভতেম্ম। ক্রুত্বেদম্ অশ্রুতপূর্বত 
ভাষণং আমেরিকাঁবাসিনঃ হিন্দুধমস্য শ্রেষ্টত্ং-স্বীকুতবস্তঃ | তস্য সর্বাসাং বাণীনাং 

মধ্যে “যোহি জীবে প্রেম বিতরতি স এব ঈশ্বরং ভজতে” ইত্যেষ। বাপী সর্বদ। 

বিদ্বজ্জনমানসে বিরাভিস্ততে । | 

দয়। হি পরমে। ধর্ম 

* দুয়া নাম পরহ্ঃখাপহরণেচ্ছ।রূপো। গুণঃ॥ নিখিলেষু গুণেষু মনীষিভিঃ 

অন্তাঃ এব পরম উৎকর্ষঃ কীত্তিতঃ। ধর্মসঞ্যয়ায় বাবন্তঃ মার্গাঃ বিগ্ান্তে তাবতস্থ 
খলু দয়! প্রশত্যতমঃ এস্থাঃ। দয়াবান্ জনঃ এব সাধুরিতি আখ্যায়তে, স্তোখপি 

প্রাতঃশ্মরণীয়তামাপস্ততে | দর়াবস্তমেব জনম্ ভূবি কল্পারমা দিরাপেণ বর্ণয়ৰ্ি 
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 বাশ্সিনঃ। মানবাঃ দয়াবতাং যুধিষটিরাদীনাং নাষানি সং কীর্ত) রজনীং সুগ্রভাতাং 
মন্তস্তে। জগতি বহবং জায়ন্তে ঘরিয়স্তে চ, পরং তেষাং জননমেব সার্থকং 

ভবতি যে দরিদ্রাণাং দয়স্তে । 

বিনয়ে। ভুষণং মহৎ 

বিনয়ে। নম্রতা আত্মনঃ ক্ষুদ্রতাবোধ ইতি। অশ্যৈব বিপরীত গুণ: গবঃ 

কিরীটাদয়ঃ ইব ষে তাবৎ গুণ! মানবং ভূষমন্তি তেষু বিনযোহন্যতমঃ | বিনযিনো 

মানদং হি নিরস্তরসচলম্। ক্রোধন্তরভিদ্বিতু" ন প্রভবতি। বিনধী মানব এব 

সর্বাপ্রয়তাম্তিতুং শক্সোতি। বিগ্ত'রত্ব বিরহিতোইপি কুরূপোইপি অসদবংশ 

প্রন্থতোহপি বিনয়বিভবে বন্ধমানে দুর্লভপরিচযেনাপি পুরুষনি*হেনাপি 

সাদরং পরিচীরতে। তথাহি শুরুকনানাগচ্ছতো। বিলোক্য আসনাৎ সমুখানং 
অবনতেন শিরস। তেষাঁং নমস্কৃতিঃ, ভেষামাজ্ঞামধিগম্য নীচাসনপরিগ্রহঃ 

ইত্যাদিঃ বিনয়লক্ষণম্। বিনয় বিরহিতঃ বিদ্বান্ সর্বেঃ অবজ্ঞায়তে। 

০00. 8৬5 007106 13001. 

পুস্তকান্তধীতকতোহপি মে প্রিয়পুত্তকং হি রামারণম্। এতৎ পঠনকালে 

রামস্ত পিতৃভক্তিঃ, সীতায়াঃ পাতিব্রত/ম্. লক্নস্ত চ ভ্রাতৃভক্তিঃ, অগ্রজাদেশান্ু- 

বণ্তিতা ইত্যাদয়ঃ মাং বিশ্বাপয়স্তে | ভাবিবন্ুধাধিপঃ চক্রবতী রামঃ পিত্রাজঞ।- 

পালনায় সবমৈহিকম্ত্রথং বিসর্জয যৌবনেহপি ধততপন্থিবেশঃ শ্মিতমুখঃ বনং 

প্রতন্থে। অন্্ধ্যম্পশ্থা সীতাপি পতিমন্থজগাম। লক্মণোহপি অগ্রজসাহায্যায 

তেন সহ গতঃ। অত্রান্তরে পুত্রশোক্েনবৃদ্ধ: দশরথঃ প্রাণাংস্তত্যাজ। মাতুলা- 

লয়াদাগতো রাজতনয়ঃ ভরতঃ প্রজাবুন্দেন সহ রাজ্যে প্রত্যাগমনায় রামসকাশং 

গতঃ। রামঃ কেবলং পিত্রাজ্ঞাপালনায় ন প্রত্যায়াতঃ । অহে- কীদৃক 

'পিতৃভক্তি মাহাত্মাম্! রাক্ষসরাজরাঁবধেন বলাৎ হত, সা! তত্রাণায় রাঁম- 
মছদিশং স্বৃতবভী। এবমতিক্রামতিকালে রামেগ রাবগবধাৎপরং গীতা উদ্ধৃত! । 
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ইত্যনেন যতোধর্মস্ততো জয় ইতি লোকশিক্ষা! ভবতি। রামাঁয়ণপাঠেন রাজনী- * 

তিরপি জ্ঞায়তে। কিং বহুন! রামায়ণনধীতবতো মম মানসম্ আননাগুতং 
ভাতম্। 

1106 17001016801 2 01612612 

নাগরিক শবেন নগববাসীণ্ত সাধারণোহথঃ প্রতীয়তে । বস্ততস্ত রাষ্ট্র 

সভ্য+ঃ নাগরিকশন্বেন অভিদ্বীযন্তে। নাগরিকাণ'ং  কর্তবাঁধিকাঁরৌ 

পরস্পরমপেক্ষেতে ! নাগরিক কাষ্র'দধিকারান লভভে, রং রাষ্ট্রং প্রতি 

তেবাং কর্তব্যাণি বিদ্প্তে। ন।গবিকাণাং র'ষ্কতনিযমন্থীবরণং হি প্রথমং 

কর্তৃবাম্। প্রাষ্ং প্রতি আচ্ঘগত্যন্বীকণং দ্বিতীযং কর্তবাম্। যথাকালং 
রাজন্বদানম্ তৃতায়ং কর্তবাস। এতৎ কর্তব্ত্রিতযম্ বিহ্বায়াপি কর্তব্যমন্তৎ 

বিদ্ভতে। যথা নির্বাচণকালে পদপ্র'খিণে যোগাতমার় ভোটদানম্ঃ পুত্রাণাম্ 

উপযুক্ত শিক্ষাদনম্। শ্বগৃছপর্ফিরণম্, সদভান্নে জীবনযাপনম্ ইত্যাদি 
কর্তব্সুতোহ পি ন'গবিকঃ শ্রেষ্ট: নাগবিক ইত্য ভিধীয়তে। 
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ভ্রমণং হি সদৈব গ্রীতদায়কং মম। নৌ, ত্রমণং মামানন্নয়তিতর'ম্। 
বিগত পৃজাবকাশে সন্দ্ধুনা নৈহাটাগমনায বয়ং নিমন্ত্রতাং, অতো নাবা ভ্রমণং 

হি শ্রেয়ঃ মন্তমান! বয়ং নাবারোহণং কৃতবস্তঃ “টংদপালঘাট” ইত্যাখ্যস্থানাৎ। 

গঙ্গায়াঃ কর্দমান্তজলরাশিঃ ক্র প্রবতি ম্ম। তরণী মন্দং মন্দং নীয়তেম্ম। 

তরণ্যাঃ উপরি উপবিষ্টাঃ চত্বারে। বয়ং গঙ্গাশোভ'ং বিলোকয়ন্তঃ পরমাং 

তৃপ্তিম আপুড:। অস্তরাস্তরা। শ্রেণীবন্ধাঃ গজাশ্রোতস! নীয়মানাঃ নাবঃ নয়ন 

লীতিকরাশ্টাসন্। হুরয্যাস্তকালে গঙ্গায়াং পতিতৈঃ সহশ্রাংগুকরৈঃ পশ্চিমাকাশঃ 

রঞ্িতঃ। ' দূরাৎ গগনচূঙ্িবৃক্ষরাজি সমদ্বিতা বেলা ক্ষ দৃশ্ততে ন্ম। দীপকঃ 
রবীন্দ্রঃংগীতং গাযন্.অস্যাকং মনসি অপূর্বমানন্দং সঞ্চারয়তি স্ম। ন্গানভীর্থাঃ 

াবালবৃদ্ধবনিতাভিং' পুর্ণ আসন্,। অ্রান্তরে পূর্ণচন্্ঃ পূর্বাকাশে উদিতঃ 
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গঙ্গাবক্ষসি প্রতিফলিতশ্চ। ইথং নৌদ্রমণন্বখম্ অন্ঠভবস্তঃ বয়ং রজগ্জাং 
নবমঘটিক বাদনসমযে নৈহণটীং গতাঃ। 

৫ 4 [১1866 01 78101100856 

শৈশবাৎ পুবীস্থিত জগন্লাথদেবস্য বার্তাম্ বহুশঃ শ্রুতবাঁন অহম্। বিগতে 

বর্ষে পিতরোৌ জগন্নাথদেবস্ত রখোৎসবমুপলক্ষ্য পুবীগমনায় কৃতসন্কল্লৌ 
জাঁতৌ। তো মামপি নীতবস্তৌ । উতৎসথাৎ পূর্বেছ্াঃ বধম্ পুরীম্ অগচ্ছাম। 
পরেছুযুঃ হুর্য্যোদয়াৎ প্রাক শযনাছ্খায় ন্নাতুম্ সাগরবেলাম্ গতাঃ। তদা হি 

দিবাকরঃ পূর্বাকাশে উদ্দিত্ঃ। তঙকিরণাঃ সমুদ্রধারিণি পতিত'ঃ অপূর্দাং 

শোভাম্ সম্পাদয়স্তি ম্ম। অবলোঁক্যেদং দৃশ্যং অতীবানন্দিতাঃ বয়ম। ততঃ নাত 

পূজায়ৈ দেবমন্দিবম্ গ্রাবিশাম। বহবঃ ভনাঃ মদ্বৎ পূজনাষ মন্দিরং প্রবিষ্টাঃ। 

অতিকৃচ্ছেশ কেনাপি প্রকারেণ পৃজাং দেবদর্শনং চ সমাপ্য বহির্গত। 

মন্দিরাদ্বয়ম। ততঃ তন্নগরপ্রদর্শনাৎ পরং সত্বরং রখোৎ্সবদর্শনার্থম্ উতৎ্কযা 

কালম্ নীতবস্তঃ। যথাকাঁলম্ চ রথে জগন্নাথং বলব'মং স্ৃভদ্র!ং চ অবলোক্য 
ত্দৈব গৃহাভিমুখং প্রস্থিতাঃ। কেবলং দিনদ্ধষম্ “পুরী” নগর্ধ্যাম্ অবস্থানাত যাদৃশীং 

শান্তিম আনন্দং চ প্রাপ্তবানহম্ কদাপি গৃহাবন্থানকালে তাঁদশী শান্তিং ন লভে। 

খু০৪ 901)00) 1119 

পঞ্চবাধিকম্ মাং প্রেরিতবান্ জনকঃ বিগ্ভালযম্ পাঠাভ্যাসায়। তত্র 

কতিপয্ব দিবসাবস্থানম্ ম্যা অতীব ক্লেশেন সোঢ়ম। যতঃ গৃহবৎ তত্র 

ক্রীড়নাদিকম্ নাসীৎ্। কেধলম্ ছাত্রাঃ পঠনব্যাজেন কোলাহলৈঃ বিগ্ভালয় 

মুখরীকতবন্ধঃ। ইখংগতে হি কিয়তি কালে ময়! পাঠে মনোনিবেশ: কৃতঃ। 

ক্রমেণ পাঠশালবিস্ক;ং সমাপ্য উচ্চবিগ্যালয়বিদ্যাম্ 'অধোতুমারবধবান্। প্রত্যহ 
বিষ্ভালয় পাঠকর্ণণঃ প্র'ক্ জাতীয়মংগীতম্ গীতা শ্রেণীকক্ষমূ প্রবিশামি। 

পঠনাৎ পরং শারীরিকচর্চায়াং সভায়াং চ ধোগনাঁনেন অতীবানন্বম্ লভে। 

বর্ষীন্তে পরীক্ষাফলধোষণাদিনম্ ছুঃখদায়কং কৌতৃহলকপং চ ভবতি। পরীক্ষাম্ 
অদু্ধীগৈঃ অতীব ছুধিনীতৈরপি ছাত্রৈঃ বাশ্পাচ্ছাদিতনৈত্রৈঃ পরীক্ষাসাফ- 
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ল্যলাভায় শিক্ষকপাদৌ ধৃত্ব। ক্রন্দ্যতে। অবলোক্যেদং দৃশ্ত, কেধাঞ্চিদ্ 

দুঃখম্ কেযা'ঞ্চিদ্ কৌতুছলং চ ভবতি। যত্তঃ অন্মিন্নেষ এধ্যয়নকালে চরিত্র- 
গঠনাদিকাঁধ্যজাতং তাঁবিজীবনসম্বলং সম্পদ্যতে দুঃখ গ্রপীড়িতাঃ অপি ছাত্রাঃ 

পরমানন্দেন কালং যাপ।স্তি। অন্তঃ বিদ্ভালযঙ্জীবনং শ্রেষ্ট ীবনমিতি মন্তেইহম্। 
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চিন্তণীয়। হি বিপদামাদাবেব প্রতিক্রিয়] । 
ন কুপথননং কার্য্যং প্রদীপ্তে বহিিন। গৃহে । 

বিপৎসমাকীর্ণেহন্মন্ ভূধনে প্রতিপদক্ষেপং নরমাক্রামতি বিপজ্জালম্। 

নর্বপ্রাণিশ্রে্ঠঃ মানবঃ বিপজ্ঞালমতিক্রম্য পৃথিবাঁং কীতিং স্থাপয়তি। প্রতি- 

কর্মণঃ উপাধঃ অপায়শ্চ বিছ্েতে। কর্মারস্তাৎ প্রাক এব তছুপায়ঃ অপারিশ্চ 

'চিন্তাঃ। কেবলম্ উপাষে চিন্তিতে 'অপায়ঃ আক্রম্য ধূলিসাৎ করোতি মানবং 

ধরবম্। অবিমুদ্ককাবিণা জনন জীবনে ছুঃখশনম্ উপভোক্তব্যম। অতঃ বিষৃদ্ত 

সবকর্খ্াণি কর্তব্যাশি। 

”” বিষ্ভ। বিবাদায় ধনং মদ্ায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়। 
খলন্য সাথে বিপরীতমেতণ দানায় ভ্ঞানায় চ রক্ষণায় ॥ 

সাধুরসাধুশ্চেতি দ্বিবিধা জনা ভূমণ্ডনমিদমধিবসন্তি। অনয়োঃ দ্রব্য 
ব্যবহার প্রক্রিয়াপি বিচিত্রেব। জর্ববাণ্যেব দ্রব্যাণি সাধু ব্যবহরস্তি। খিগ্। নাম 

নরন্য রূপমধিকং সাঁধুমলঙ্করো তি, অসাধুম্ চ মৃখরী করোতি। ধনং চ সাধুম্ 
দ্ধানেন শোভয়তি উল্মন্তয়তি চ খল ন্। শক্তিমপি সাঁধবোহ্্জয়স্তি পররক্ষণায় 

খলাস্ত পরগীড়নায় শক্তিম্ ব্যবহরস্তি । 

উত্তমন্তাপি বর্ণন্য নীচোছুপি গৃহমাগতঃ। 
পূজনীয়ো। বথাযো গ্যং সর্ববদেৰময়োহতিথিঃ ॥ 

সর্বেধু আশ্রমেযু গারসথাশ্রমো হি শ্রেষ্ঠ: | যতঃ আশ্রনমিমধিবসতঃ জনন্ত 

'পোস্যবর্গপালনমূ, নারায়ণনামকীর্তবনম্, 'অতিথিপুক্গনাঁদিকমপিকাধাম। একস্মিন্ 

আশ্রমে স্িত্বাপি সর্বাশ্রমকার্ধ্যাবলী পালনীয়া। অতিথিঃ গৃহসম্ত দেবতুলাঃ।, 
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নহি জাত্যাদিকমূ বিচাধ্য অতিথিঃ পুজ্যঃ। অতিঁথরূপেণ আগতো!হুপি 
চাগালঃ ব্রাহ্মণ-গৃহে দেববৎ পৃজ্যঃ | 

আদেয়স্য গ্রদেয়স্য বর্তব্যস্য চ কম্নণ3। 
ক্ষিপ্রমক্রিয়মানস্য কাল: পিবতি ভদ্রসম্ ॥ 

কালোইনস্তঃ। কালেনৈব সর্বে ক্ষয়ং যাস্তি। কৃষ্টিসংহারকাগ্রিণঃ 
ব্রহ্মাদযোশপি কাঁলেনৈব নীয়ন্তে। মানবস্থ জীবনং পন্মপত্রনীরবৎ শগণস্থাযি। 

তথাপি মানবং জীবনং সার্থকয়তি সময়স্থ সদ্বাবহাব্ণে। মনুষ্বজীবনে কদাপি 

প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত। ন তবিস্ত্তি। বার্ধক্যে চ হতাশষা জীবনধারণ্মপি 

দু্ধরং প্রতীয়তে । অঃ ন কর্মৈচিদপেক্ষতে কালঃ ইতি সংন্ত্য সংসার 
সংগ্রামে যতিতব্যং মানবৈঃ| 

পুগ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুজ্পং নেচ্ছন্তি মানবাঃ। 
ন পাপ ফলমিচ্ছস্তি পাপং কুর্ব্তি যত্বুতঃ ॥ 

ধরায়ামন্তাং মানবাঃ কেবলং সুখং কাময়ন্তে । ছুঃখস্ কথামপি ন চিন্তয়স্তি 

, মনসি। পুণ্যজনকাৎ বর্মণঃ পুণাফলম্ প্রাপ্ত,মিচ্ছস্তি। যত্ডেনেনৈব পা”ম্ 
আচরস্তঃ পাপফলম্ চিন্তয়স্তি। মানবাঃ সর্বেষামেব কাধ্যাণাং সুফলম্ হচ্ছস্তি। 

“অসতি কর্মধি কুফলং বিদ্ভতে” ইতি বিজ্তায়য়াপি এতৎফলং প্রাপ্তম্ নেচ্ছত্তি। 
»ক্কুপণেন সমো। দাত। ন কম্চিদ্ ভূবি বিদ্তাতে। 

অস্পৃ্ল্পে বিভ্তানি ষঃ পরেভ্যঃ গ্রযচ্ছতি ॥ 
যোহি দ্রব্যার্দিকং পরেভ্যঃ প্রযচ্ছতি১ স দাতেতি অভিধীয়তে। ভরণং 

পোং্বর্গন্ত প্রশত্তং ন্বর্গসাধনম্। নধ্বং পীড়নে চাশ্ত তম্মাদ্যত্বেন তং ভরেত। 

' ইতি বচনাৎ প্রথমং তাবৎ পে'স্বর্গন্ত আত্মন: চ উদরপূরণম্ ততঃ আচ্ছাদনম্ 
ইখং আত্মীয় গ্রাসাচ্ছা্ধানানস্তরং যদবশিষ্কতে তেনৈব দদাতি জনঃ, এা শাশ্বত 
রীতিঃ। কিন্ত যদি কৃপণ! দদাতি স্ এব শ্রেষ্ঠ দাতেতি কথ্যতে।' ধর্তঃ 
আত্মানম্ বঞ্চয়িত্ব। পরেষাম্ ই্পকারার্থং ধনাদিকম্ রক্ষতি। অতঃ কপণ" এর 

শ্রেষ্ট; দাতা । 
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চন্দমনাদপি সংভূভে। দহত্যেব ছুতাশনঃ। 
বিশিষ্ট কুলজাতোহপি ঘঃ খলঃ খল এব সঃ ॥ 
অতীব ন্িপ্ধকবে। হি চন্দনম্পর্শঃ । তথা চ চন্দনক্রমঃ সৌগন্ধ্যাৎ 

সবদৈব বিষধরসর্পৈঃ আদ্রিয়তে । চন্দনকাষ্ম্ তু ভনৈঃ সঞ্চেতুং ন শক্যতে। 
পরুস্ত চন্দনগন্ধাৎ পাশ্স্থা ভ্রম! অপি চন্দনদ্রম] ইব বাবহয়িক্তে জনৈঃ। অহে! 
এতাদৃশঃ প্রভাবঃ চন্দনত্রমস্ত । কিন্ত চন্দনদ্রমঃপ্রভবঃ দাখানলঃ ক্ষণেনৈব 
অরণ্যান্মপি দঞ্চ'মলম্। তথাহি কারণণুণাঃ কাধ্যগুণমারভগ্তে ইতি ক্রাষঃ | 

চন্দনপ্রভাব 'মনলে বাভিচবতি । নাস্থ্যশ্িন বৈচিত্যম। সন্ব'খশজোইপি 

জন: অকরণীযম্ কণ্ধ্যং রুত্ব। ধংশ" কলঙ্কলিপ্ত" করোি। তথহি খলাঃ 

বংশমর্ধযাদিদব ম্ উল্লজ্বা স্বেচ্ছগ্প। বিচপন্তি সবদৈব। বস্বতস্ত তেষাম্ 'অকরণীয়ন্ 
কিমপি নান্ত্যম্মিন ধরণীতলে । 

অগ্রিয়ণ্যাপি পথ্যানি যে বদন্তি নণামিহ । 

তে এব স্ুহৃদঃ (প্রাক্ত। অন্ত্ন্দযুর্ীমধারকঃ ॥ নি 

“সত্যং ব্রুধ'ৎ প্রিয়ং জরধাঁৎ মা জ্রযৎ সত্যমপ্রিযম্৮শইতি বচনাৎ সবদৈব 

মনোহারি অমৃতমপি বাক্যণ্ বন্তব।ম্। যতঃ প্রিয়বাক্য প্রদানেন সর্বে জন্তবঃ 

স্বস্যস্তি । যে তু সুহদঃ তে ফ্বদৈব বক্কোঃ মঙ্গলার্থং যতেকন্। হিতবাক্যং 

সর্বদৈব মনোহাবপী ন ভবতি। যগ্পি অপ্রিয়বাক্যকথনেন ক্ষনাঃ অসন্ষ্ঠাঃ 

ভবস্তি তথ(পি পরমস্ুহৃদঃ বন্ধে" ভাঁবি-মঙগলার্থম্ অগ্রিয়ম্ উক্ত বন্ধোঃ 

উপকারং সাধয়স্তি। কৃত্রিমবন্ধুস্ত চিত্তাকর্ষণায় ম্বকাধ্যসাধনায় চ মনোহারি 

'মাপাতরম্যং বাক্যং উক্ত] বন্ধুং তুষ্যতি। এতাদৃশঃ বন্ধুন্ত নৈবোপকা রী । 

কৃত্রিমঃ বন্ধুঃ সর্বখৈব ত্যাজ্যঃ | 
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ঠাএচাণাহাতঞাাণতেখ 

দেবপিতৃকার্ষাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। 
প্রাণিনঃ বহু জম্মনঃ পরং মানবজগ্ম লভস্তে। মানবজন্ম হি শ্রেষ্টজন্। 

অন্মিম্মেবঞ্জমনি তপশ্যঘ! ভগবস্তং লব্মলম্ মানবাঃ। পুত্রে জাতে পিতরঃ 

পিতৃ-ধণ মুক্তাঃ ভবস্তি। কর্তব্যশতানি কৃত্বা মানবাঃ জন্ম সার্থকয়স্তি। 

পিতরি মাতবি চ ভক্তিঃ, অভ্যাগতান'ম্ আপায়নম্ ইত্যাদিকম্ কর্তব্যজাতম্ 

বিদ্ততে মানবানাম্। দ্বিগাতীনাম্ উপনয়নাৎ পরং দেবকার্য্যে পিতৃকাধ্যে চ 
শির্জায়তে। দেবান'ম্ আবাধনম্, 'আহ্ত্য। আপ্যায়নাদিঃ দেবকা ধ্যতয়া, 

শ্ান্ধাদিন! মৃতানাং পিতৃ-পিভামহানাঁং তৃষ্টিবিধানম্ শিতৃকাধ্যতয়া পরি- 

গণাতে। অসন্ধষ্টে দেবে পিতবি চ মাঁনবশ্ত জীবনম্ দুধিষংংভবতি । অতঃ 

পিতৃকার্ধ্যে ছ্বকাধ্যে চ অপ্রমন্তেন ভবিতব্যম্। 

নুলভপাপ। হি ভবজ্ত্্সগঁবৃত্তয়ঃ । 

নিয়মাধীন মিদংভগত। ্য্যাচন্্রমসৌ অপি বিধাতৃনিয়মেন উদয়ম্ অস্তং চ 
গচ্ছতঃ। তথ মনুস্তা অপি নিষমং পালয়ন্তি লঙ্ঘয়স্তি চ কেচিৎ। নিয়মপরায়ণাঃ 

জনাঃ ম্ব্জীবনম্ অলন্ধুর্স্তি। উন্ম'গগামিনস্ত্ শ্বেছয়৷ কাধ্যঞজাতম্ আচরন্তঃ 
জনসমাজে অবজ্ঞায়স্তে। অন্মিন জগতি পাপং পুণ্যং চ বর্তেতে। তথা অনয়োঃ 

সাধকঃ পদ্থ'ঃ অপি বিগ্ভতে। যেতে পুণাঞ্জনকম্ কাধ্যম আচরন্তি তে 

সর্বেষামেব পুজিতাঃ ভবস্তি। যে তে নিয়মমুল্পজ্ব্য যথেচ্ছম্ কার্।ম্ আচরস্তি 

তে গাপলিপ্ত'ঃ ভবস্তি। জ্বনাম স্ববংশমপি কলঙ্কয়স্তি ভুবনে । 

"বশে হি বস্যেক্দ্িয়াণি তস্য প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত! 

ন্রশ্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দি্াণি বর্তন্তে চক্ষু: কর্ণে নাসিকা, জিহবা, ত্বকৃ। 
: মানবৈঃ চক্ষুর্তযাম্রূপম্, কর্ণাভ্যাং শব্বঃ, নাসিকয়! গন্ধঃ, জিহবয়। রসঃ, ত্বচ। 

স্পর্শ, গৃহতে। এতেষাং পঞ্চ নাম্ ইন্দরিয়াপাং মধ্যে একন্বি্নাপি ইন্জরিয়ে অনায়ত্তে 
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মানবস্ প্রজ্ঞা! স্থলতি। ইন্দ্রিগাণি জেতুমশক্যানি। তথাপি জ্ঞানবন্তিঃ জনৈঃ 
"ইন্দ্রিয়জয়ঃ কাধঃ। হীক্য়েযু আয়ত্েঘু জনাঃ বহুবিধং মঙ্গলদাষকং কার্ধাং 
কর্তূং শরুবস্তি। তথাহি অগ্রিভেক্জরিয়স্য কুত্রাপি শাস্তির্নান্তি। উক্তম চ-_ 

পঞ্চেন্তিয়স্য মর্ত] ছিত্রঞ্চদে কমিন্দ্িযম্। 

ততোহুস্য ম্লবতি প্রজ্ঞাদৃতেঃ পাদাদিবোদকম্ ॥ 
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(৪) আন্ রাজ্ঞো দশরথস্য চতন্রঃ মহিস্তঃ তাঁহ্ প্রবীণ কৌশল 
রামম্, কৈকেয়ী ভরতম্-.নুমিত্রা চ লক্ষণং শক্রত্বং চ প্রন্থতবত্যঃ। (৮) ততঃ 

গ্রয়োদশে বর্ষে সম্পূর্ণে পঞ্চপাগ্বাঃ বিরাটরাজ্যে নুরম্য নগন্জে: প্রত্যবনন্। 
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(০) যদ্দি তং শক্রতিঃ সহ ন যুধ্যসে তহি কর্তব্যবিচ্যুতঃ ভবিষ্তসি অপি চ 

জনাস্বাম উপহসিয্তস্তি। (৫) জ্ঞানম্ হি শক্তিঃ। শক্তিরিয়ং শারীরিক 

শক্ের্গরীরসী। বিল্বযজনকং কার্ধাং কর্তুং শরোতি চ। (6) তন্মৈ ভ্রমণম্ 
সমধিকম রোচতে স্ম। স যত্র গন্তঃ তত্র কিঞ্চিদ্ জ্ঞাতুম চ্ছৎ। (6) 
মদাদিষ্টং কর্ম করিস্মতঃ নহি তে ভীতিকারণং ভপিস্মতি । যাবৎ ত্বং ময়ি 

বিশ্বসিসি তাবৎ অহ্ম তব রক্ষকঃ ভবিষ্যামি। (2) অন্তমিতপ্রাযঃ আসীৎ 

দিবাকরঃ, দ্িবালোকঃ মালিন্তং গ্ঃ। সান্ধ্য পবনঃ কাঁননমহীরুহাঁন্ 

অকম্পয়ৎ। (1) স্বাধীনতা সর্বৈরিভমন্ততে । পিঞ্জরাবদ্ধাঃ প্রাণিনে'হপি 

হুঃখমন্ুতবস্তি পলায়নচেষ্টাং করিস্্তি চ। 
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ধাতুবদপাদর্শও 

ষ্টব্য £_-প-_পরন্মৈপদীঃ আ_আ'ত্মনেপদী; উ--উভয়প্দী; ত--ভাাদি £ 

অদ1--অদাঁদি ? হবা-হ্বাদি ; দিবা-দিবাদি ? স্বাঁস্বাদি ঃ তুদা-_তুদাঁদি ? 

রুধা__রুধাদি 3 তনা--তনাদি ; ক্র ক্র্যানি? চুরা_চুরাদি। 

ধাতু লট, 

অটু ( ভা, প ) 005) অটতি 

অদ্ (অদাও প) 60 ০20 অপ্তি 

অয়তে অয়, (ভু, আ৷ ) 00 £০0, 

অর্চ (ভা প) 0০ ড:01:51১1. আঙ্চতি 

অর্চ, (চুরা» প) 6০ 99010), অচ্চন্ধতি 

অর্জ (ভব, প) 09 ৫৪) অর্জতি 

অশ. (স্ব, আ1) (০ [0০75০9.06, অঙ্তে 

অশ. (ক্র্যা, প) 6০ ০৪৮. অন্্ীতি 

অস্ (অদ1, প ) 6০16 অন্তি 

অস্(দিবা,প ) (০ 60:0০. অন্যতি 

ল্ঙ 

আটং 

আদৎ 

আয়ত 

আচ্চং 

আর্চয়ৎ 

আজঙ্জৎ 

আশম্মত 

আশ্রং 

আপীৎ 

আস্তৎ 

আপ. (শ্ব'ঃ প) 0০ 0069173, আপ্লোতি আপ্পোৎ 

00 001:5806, 

'আস্ (অদ্') আ।) 0০ 51. আস্তে 

ই (ভব, প) ০০ ৪০, অয়তি 

' ই (.অদা, প) 6০ £০. এতি 

অধি-ই*( মদ, আ) ০০169. অধীতে 

ইয.(তুদাঞ প) ০০ 15: ইচ্ছতি 

আস্ত 

আক্মৎ 

ত্র 

অধ্যৈত 

এঁচ্ছৎ 

লিট, 

আট 

জঘাস, আদ 

অয়াঞ্চক্রে 

আনচ্চ 

অর্চয়ামাস 

আন্জ্ঞ 

আ'নশে 

আশ 

বভৃব 

আস 

আপ 

আসাঞ্চত্রে 

ইয়ায় 

ইয়ায় 
অধিজগে 

ইয়েষ 

ল্ট 

অটস্যতি 

অৎস্থযন্ি 

অস়িস্যতে 

অচ্চিষ্যতি 

অঙ্চয়িস্যতি 

আজ্জস্ততি 

অশিস্কতে 

অশিস্কতি 

ভবিস্মতি 

অসিশ্ততি 

আগ্গ্যাতি 

আসিম্যতে 

এস্যতি 

এস্তি 

অধ্যেষ্ততি 
গ্রধিস্ততি 



89 989 00284209170 এস 1155 ৭0410ম 

ধাতু লট, জাঙ লিট. 

ঈক্ষ, (ভণ, 1) 6০52৪, ঈক্ষতে ক্ষত ঈক্ষাঞ্ক্রে শঈক্ষিম্তে 
ঈর্ষয (ভা; প) €0 2], ঈর্ষযতি পর্ধযৎ ঈর্ধ্যমাস ঈধিষ্বতি 
কথ.( চুরা, প ) 00 611, কথয়তি অবকথয়ৎ কথয়াঞ্চকার কথয়িষ্যতি 
কম্প,( ভণ, আ1) 69 98816. কম্পতে অকম্পত চকম্পে কম্পিষ্ততে 

60 00620016, 

কূপ. (দিবা, প) £০ 0 ৪:01, কুপ্যতি অকুপ্যৎ চটুকোপ কোপিস্ততি 

কুজ.( ভ$১, প) 6০ 00010, কুজতি অকুজতৎ চুকুজ কুজিস্যুতি 

ক (অদ্দা, উ ) 0040. করোতি অকরোৎ চকার করিষ্ততি 

কৃষ, ( ভণ, প) 6০ 01988). কর্ষতি অকর্ষৎ চকর্ষ কক্ষ্য'তি, ক্রক্ষ্যতি- 

ক. (ভুদা প) 00 5০2007. কিরতি অকির চকার করিস্ততি, 

করীস্যৃতি 

ক্রন্দ,.( ভ।১ প) 00 ০. ত্রন্দতি অক্রনাৎ চত্রন্দ ক্রন্দিগ্তি 

ক্রী (জ্র্যা, উ ) 0০ 7005, ক্রু'ণাতি অক্রীণাৎ চিক্রায় ক্তেস্যতি 

ত্রীড় (ভ্1 প) £০ 0185. জ্রীড়তি অক্রীড়ৎ চিক্রায় ক্রীড়িস্ততি 

ক্রুধ (রিবা, প) ০০ 0 22৫5. জরুধ্যতি অক্রুধ্যৎ চুক্রোধ ক্রোৎস্ততি 

ক্লিশ, (দিবা, আ) (০ 59৮], ক্লিখতে অব্িশ্ত চিক্লিষে ক্রেশিস্ততে 
্ষম্ (ভূ, আ) 60100918155 ক্ষমতে অন্গমত চক্ষমে ক্ষমিশ্ততে, 

ক্ষংস্যাতে, 

ক্ষি (ভ1, প) 0০ ৫০০৪5, দ্ষয়তি অক্ষয় চিক্ষায় ক্ষেম্তৃতি 

ক্ষিপ (তুদা, উ ) (০ 0:০আ, ক্ষিপতি অক্ষিপৎ চিক্ষেপ ক্ষেগ্যযতি 

থন্ ( ভা, উ ) ০০028, খনতি অখনৎ চখান খনিগ্ততি 

থাদ্ (ভা, প) ০০ ৫৪৮. খাদতি অথাদৎ চখাদ থাদিগস্যতি 

গম্ (ভ.1) প) 6০ ৪০, গ্চ্ছতি অগচ্ছৎ জগাম গমিস্াতি 

গর্জ.( ভ), প.) ০০ 2০৪7. গর্জতি অগর্জৎ _ জগর্জ গজিষধাতি. - 



ধা 
গৈ (ভ1, প) 6০0 5128. 

গ্রন্থ (ক্র্যা, প) ০০ আ280. 

গ্রহ (ক্র্যা, উ ) ৫০ 0915. 

দ্র! (ভা, প) 0০0 51091]. 

চি (হ্বা, উ) (০ ০০011০৮. 

চিন্ত, ( চুরাঃ প ) €০ 01011015, 

চেষ্ট: (ভা, অ।) 00 চস, 

ছিদ্ ( রুধ উ) 10 ০. 

জন্ (দিব, অ) €০ 0০ 0011, 

জাগৃ ('অদাঃ প) 10 ৬25৫. 

ং 

জি (ভগ, প) 1০11০, 
€0 9000101, 

জীব. (ভব, প) 0০11. 

জ্ঞ| (ক্র্যা, প) 0০0 100, 

জল্ (ভ্1% প ) 0০ 000 

ডী (ভা, আ)০ 95, 

ভী (দিবা, আ1) ০০ 85. 

তন্ ( অদ্বাঃ উ ) 0০ 8১:62 

তপ. (ভা, প) 0০ 17696. 

তুদ্ ( তুদা, উ ) 60 5001006, 

তু (ভণঃ প ) ০ ০3055. 

ত্যজ, (ভ1, প) 09 898708010, 

ধাতুরূপাদর্শ 

ল্ট 
কি 

গায়তি অগায়ৎ জগৌ 

গ্রথনাতি অগ্রথ নাত জগ্রন্থ 

গৃহাতি 

জিন্ররতি 

চিনোতি 

চিন্তয়তি 

চেষ্টতে 

ছিনত্তি 

জায়তে 

জাগত্তি 

জয়তি 

জীবতি 

ভানাতি 

জ্বলতি 

ডয়তে 

ডীয়তে 

তনোতি 

তপতি 

তুদদতি 

তরতি 

ত্যজতি 

অগৃহ্াৎ 
অভিভ্রৎ 

অচিনোৎ 

অচিস্তয়ৎ 

'চেইত 

অচ্ছিনৎ 

'অজায়ত 

অজাগঃ 

অভয়* 

অজীবৎ 

অঙ্জানাৎ 

অজলঙং 

অডয়ত 

অভীয়ৎ 

অতনোৎ 

অতপৎ 

অতুদ্ৎ 
অত 

অত্যভৎ্ 

39]. 

লিট, লট, 

গাস্ঠতি 

গ্রন্থিষ্যাতি 

জগ্রাহ গ্রহীস্ততি 

জস্্ৌীে ভ্রান্তি 
চিকায় চেগ্যতি 

চিন্তয়াঞ্চকার চিন্তয়িস্যৃতি 

চিচেষ্ট চেষ্টস্ততে 

চিচ্ছেদে ছেত্ম্ততি 

জন্ঞে জনিষ্যতে 

জাগরাঞ্চকার, জাগরিস্তিতি 

জঙ্গাগার 

লিগায় ভেম্ঘতি 

জিজীব জিবিষ্যতি. 

জজ্জো জ্ঞান্যতি 

জল্ম্যিতি 

ভিড্ড্যে ডচিষ্ততে 

ডিড্ড্ে ডয়িস্যাতে 

ততান তনিস্ততি 

ততাপ তগ্স্যতি 

তুতোদ তোৎ্ম্কাতি 

ততার তরীস্যতি 

তর্িস্কাতি- 
তত্যা ত্যঙ্ষ্যতি. 



852 

ধাতু 
'ত্রে (৬, আ1) 6০ 9::069০. 

দনশ, ( ভা, প) 0০ 0165. 

দহ.( ভর, প) ০০ ৮০১, 

দ] (দান, ভা, প ) 00 1৮৩ 

দ। (হব, উ ) 6০ 615, 

দিব, ( তুদ। উ ) 6০ 0135. 

০ 50১01 

দিশ. ( তুদা, উ ) 1০ 217. 

দ্বীপ. ( দিব") 'আ। ) 6০0 51015, 

ছুহ্ ( অর্দা, উ ) 1০ 0010. 

দু (তুদ'ঃ অ1),'আ-দৃ 0০1১৮০, 

দৃশ, ( ভ+, প ) 0০ 569. 

ধা ( হব উ ) 6০1১019 

ধাব,( ভখঃ উ ) 6০ £80. 

ধু (ভ, উ) 0০ 18010, 

ধ্যৈ ( ভা» প ) 60 12020160962, 

নদ্ (ভা, প) 00 50000. 

নম ( ভঞ প) 00 58106. 

নশ. ( দিবা, প ) 6০ 06119). 

নিন্দ, ( ভন, প ) 6০ 11026. 
নী (1, উ ) €০ 1280, 

হৃত £ দিবা প ) €0 08:/০6. 

লট. লঙ 
ত্রায়তে অনত্রায়ত 

দশতি অদশৎ 

দহততি অদহৎ 

যচ্ছতি অযচ্ছৎ 

দদাতি অবদাৎ 

দিব্যতি অদ্য 

দিশাত অদ্িশং 

দ্বীপাতে অদাপ্যত 

দোপ্ধি অধোক্ 

আদ্রগ্নতে আদ্রিয়ত 

পশ্যতি অপশ্ঠৎ 

দধাতি অদধাৎ 

ধাবতি অধাবৎ 

ধরতি অধরৎ 

ধ্যায়তি অধ্যায়ৎ 

নদতি  অন্দৎ 

নমতি অনমৎ 

নতি অনশ্যৎ 

নিন্দঘতি অনিন্দৎ 

নয়তি অনয়ৎ 

নৃ্যতি অনৃত্যৎ * 

৪8৭৪2 00885091710 ৭8 80 19819704708 

লিট, ' 
তত্রে 

দদংশ 

দদাহ 

দদো 
দদে 

দিদেব 

দিদেশ 

দিদীপে 

দুদোহ 

আদড্রে 

দদর্শ 

দধো৷ 

দধাব 

দ্ধার 

দৃধ্যে 

ননাদ 

ননাম 

ননাশ 

নিনিন, 

নিনায় 
ননর্ভ 

ত্রাস্থযতে 

দংক্ষ্যতি 

ধক্ষ্যতি 

দান্যতি 

দ্াস্তাতি 

দেবিস্ততি 

দেক্ষাতি 

দ্বীপিস্যতে 

ধোক্ষ্যতি 

আদগিস্ততে 

দ্রক্ষ্যতি 

ধান্তাতি 

ধাবিস্যতি 

ধরিষ্যতি 

ধ্যা্য(তি 

নদিম্ততি 

নংস্যতি 

নশিস্ততি 

নঙক্ষ্যতি 

নিন্দিগ্যতি 

নেস্ততি 

নতিষ্যতিঃ 

নৃতস্যতি 



দা 

পচ,.( ভন, উ ) ০ ০০০. 
পঠ, ( ভণ, প ) ০০ £€৪৫, 

পত.( ভা,প ) 00 8911, 

পা ( ভখ, গ ) 6০ 011015, 

প1 ( অদা, প ) £0 0:0০, 

পৃক্ত ( চুরা, প) 0০ ৬০:51010, 

পুরু (চুরা, প) 6৩ 211 
প্রচ্ছ, ( তু, প ) ০98১1. 

ধাতুরপারদদর্শ 

লট. 

পচতি 

পঠতি 

পততি 

পিবতি 

পাতি 

পূজয়তি 

পূরয়তি 

১ পুচ্ছতি 

গ্লী (দিব) আঅ) ০ ০০ 0192.560. শরীয়তে 

ফুল্ল ( ভণ। প ) 09 10109020. 

বন্ধ, (ক্র্যা॥ প) €০ 0103. 

ফুল্লতি 

বাতি 

বাধ, ( ভা, আ! ) 0০ 09701555, বাধতে 

বুধ, ( দিবা, অ1) £910)0%, 

ক (অদ, উ ) £০ 5:০৪]. 

ভজ. ( ভ্বাঃ উ ) 6০ 01136, 

00 ভ 07'51)10), 

ভাষ (ভব আ ) 0 3০681, 

1ভদ্ ( রুধ!, উ ) €০ 11881. 

বুধ্যতে 

ব্রখীতি 

ভজতি 

ভাষতে 

ভিন্তি 

0০1) 00 97110, 

ভা (হব, প) 6০152 

ভুক্গ, (ক্ুধা, উ ) ০০ 7৮:০০০০ 

ঠ্ট ০0 226, 

তু ( ত1, প) ০০৮:০, 

23 

বিভেতি 

তুন্ক্কি 

ভূঙক্তে 
ভবতি 

লও. 

অপচৎ 

অপঠং 

অপতৎ 

অপিবৎ 

অপাৎ 

অপুজয়ৎ 

অপৃরয়ৎ 

অপ্চ্ছৎ 

অগ্রীয়ত 

অফুল্লৎ 

অবাত 

অবাধত 

অবুধতে 

অব্রবীৎ 

অভজং 

অভাষত 

অভিনৎ 

অবিভেৎ 

অতভুনক্ 

অভূঙ জজ 
অভবৎ 

353 

লিট জট, 

পপাচ পক্ষ্যতি 

পপাঠ পঠিষ্যতি 
পপাত পতিষ্যতি 

পপৌ পাশ্ঠাতি 

পপ পান্যতি 

পৃজয়াঞ্চকার পূজয়িস্তি 

পূরয়াঞ্চকার পূরফ্িস্যতি 

পপ্রচ্ছ প্রক্ষ্যতি 

পিপ্রিয়ে প্রেগ্কতে 

পুফুল্ল ফুল্লিস্কৃতি 

ববন্ধ ভনংস্ততি 

ববাধে বাধিস্যতে 

বুবুধে ভোৎ্স্ততে 

উবাচ বক্ষ্যতি 
বভাজ ভক্ষ্যতি 

বভাষে ভাবিগ্ততে 

বিভেৎ ভেৎম্ততি 

বিভায়। ভেস্তৃতি 

বিভয়াঞ্চকার , 
বুভৃজে ভোক্ষ্যতে 

বুজে ভোক্ষ্যতে 

বতুব ভবিষ্যতি' 
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ধাতু 
মন্ (দিবা আ|) (0 01101, 

মুচ. ( তুদ1, উ ) 19 5০6 ££০6, 

মু (তু) আ ) (০ ৫16. 

যাচ.( ভ), উ) $৩ 7৪০. 

যুধ, ( দ্রিবা, 'আ।) 1০ 5810৮ 

বক্ষ, ( ভা, উ ) 0:০966০., 

রম্ (ভর, আ1) 00119, 

রুচ. (ভ1, অ।) 1০ ৮৫ 0199534 

রুধ ( রুধা, উ ) 69 070805 , 

রুহ (ভা, প) 0০ £০৬, 

লিভ, ( ভ) অ1) (0 8৪10, 

লস. ( ভণ, তুদা, আ| ) €০ ৮০ 

251810160. 

লিখ. (তৃগ1১ প ) 00 এত, 

বদ (ভা, প) 0০ 6০]], 

রপ,(জ্বা, উ ) 19 5০0৬, 

বম্ (ভব, প) ০০ 01611. 

ঝহ্ (ভব, উ ) 6০ ০৪15, 

বিদ্ ( দিবা, অ1) 6০ 0১5. 

বিশ. ( তুদ, প ) £০ ০0০1. 

বীজ" ( চুর!, প ) 6০ 1919, 
ব্যথ, (ভ1, আ) ০9 1661 0810. 
শক (এ্ৰা, প ) 0০ 0 2৮1৩, 

এল ( অদা. প ) 09 1205৩0), 

লট 

মন্ধতে 

মু্চতি 

ঘ্রিয়তে 

যাঁচতি 

যুধ্যতে 

রক্ষণ 

মতে 

বোচতে 

রুনদ্ধি 

বোহতি 

লভতে 

লঙজতে 

জি 

লিখতি 

বদি 

বপতি 

বসতি 

বছতি 

বি্ুতে 

বিশতি 

বীজ্য়ত 

ব্যথতে 

শর্োতি 

শান্তি 

ললঙ. 

অমন্কত 

অমুঞ্চং 

অসিত 

অযাচৎ 

অধুধাত 

অরঙ্গৎ 

অরমত 

আবোচত 

অরুণৎ 

অরোহৎ 

অলভত 

অলজ্জত 

'»লিখং 

অবদৎ 

অবপৎ 

অবসৎ 

অবহৎ 

অবিগ্যত 

অবিশৎ 

অবীঙ্ৎ 

অব্যথত 

অশক্লোৎ 

অশাৎ 

৪4 5চ570 00845087৭10ম 4১70 2:8&850417704 

লিট. লংট, 
মেনে মংস্ততে 

মুমোচে মোক্ষ্যতি 

মমার মরিষ্যতি 

ষযাচ যাচিস্যৃতি 

যুযুধে  ষোত্য্তে 

রবঙ্ষ রন্দিস্যতি 

বেমে রং্যাতে 

রুকুচে বোচিম্তে, 

রুরোধ রোঁ্ম্তি 

রুরোহ র্োক্ষ্যি 

লেভে লপশ্যতে 

ললজ্জে লজ্ঞিম্তে 

লিলেখ লেখিস্যতি' 

উবাদ বদিস্যৃতি 

উবাপ বপস্তি 

উবাস বৎ্স্ুতি 

উবাহ কক্ষ্যতি 

বিবিদে বেংস্ততে 

বিবেশ বেক্ষ্যতে 

বিঞ্য়ামাস বীজফ্ি্ তি, 

বিবাথে ব্যথিস্তুতে 

শশাক শক্ষ্যতি 

শশাস শাসিস্কতে 



ধাতুরূপাদর্শ 

থাু লট, 

শিক্ষ (ভব, আ) (০1977) শিক্ষতে 
শী ( অদা, আ) (011৩ ১7, শেতে 

শুচ,( ভণ, প) (০ 801৫52,. শোচতি 

শুঁভ.( ভা) আ।) 109 91176. শোভতে 

গুষ,(দ্রিবা, প) 6০ ৮৩ ৫71৩0, শুদ্ততি 

শর (স্ব) প) (0 17৩81, শণোতি 

খন ( অদা, প ) (0 190901)6. শ্বমিতত 

সহ (ভব, আ ) (০ 0০81. সঃতে 

মিচ, (ভুদা, উ ) 10 ৮৮৩০, সিঞ্চত 
সিধ (দিবা) প) 1০ $8৩৮০৩৫. সিধাঠি 

হ(অদ',মা) (01022 026), স্তে 

হজ ( তুদা, প) (0 010৭0.. স্থজতি 

সেব, (ভা, আ) (9 5০:৮৪, সেবতে 

স্থাঁ( ভ1, প) (০9:25. ভিঠি 

ন্ন।( অদ1, প ) 10 0209০. ন্নাতি 

ম্পৃশ, (তুদা, প) (০ ০3৩1), স্পূপতি 

স্ব (ভ1, আ) 6০ 50110 0১০1), স্কেটিতে 
চে 

লঘু ভা, প) (0 16000100961. স্মবতি 

স্বপ. (অদ। প) 0১1৩০০. ম্বপিতি 

হন্ ( অদ1, প) 0০ 101]1, হ্স্তি 

হদ্( ভব) প) 919085.  হসতি 

ছ্বে (ভা, উ ) 00 ০21]. 

১] 

পাও. লিট, লট 

অশিক্ষত শিশিক্ষে শিক্গিম্যত্তে 
অশেত শিল্কে শসিম্যুতে। 

অশোচ গুশোচ শোচিম্ৃতি 
অশে'ভত শুস্তভে শোভিষ্যতে 

অশুয্ুং 'অশোষ শোক্ষ্যতি 

অশৃণেৎ শুআাব শ্রে!গ্ততি 

অশ্বসীৎ 'জশ্বনৎ শশ্বাস শ্বসস্তি 

অসহত সেহে সহিষ্িতে 

অনিঞ্চ দিধেচে পেক্ষ্যতি 

অসিধ্যৎ নিষেধ সেংস্যতি 

অনু মুযুতব সোস্ুতে, নবিয্যতে 

অস্থসৎ সসঙ্জ শ্ষক্ষ্যতি 

অগেখত দিষেবে পেবিষ্কতে 

অন্তষ্ঠং ত্ুস্থোী স্থাশ্ততি 

অন্পং সঙ্গী ক্নাস্ততি 
অস্পৃশং পম্পর্শ,প্রক্ষতি, ম্পকণতি 
অন্ফোটত পুস্ষুটে দ্ফোটিস্ততে 
অন্মবৎং লম্মার ন্মকিষ্যাতি 

অন্বপীং অন্বপত সুঘ।প স্বপস্যত্তি . 

অহনা জঘটন হনিস্তি 

অহ জহাদ হয়িস্বতি 
আহ্বন্তি আহব* আজুহাব আঁহবান্থাতি 



4771৭1014%--8 

১ 01405 8 

খত ১17 ঠা) ০৯587 

4৯ 4৯555206015 7 গ্রাহকঃ । 

£১০০1961)0 ?%, দৈবগতিঃ দুর্ঘটন। | 
4১08150010১ , বি, সহজ, ( তুদ1, প), 4১০০14০1008], €. আকন্মিকঃ। 

ত্যজ, (ভা, প) জ্ট্_বিস্জতি, 

লট বিভ্রক্ষযত লিট্--বিসসর্ভ | 

ত্যঙ্গতি, ত্যক্ষ্যতি, তত্যাজ। 

£011155 %, ক্বমতা১ সামর্ধ্যম্ | 

4১616 ৫, সমর্থঃ) নিপুণঃ | 

0০06. %, বাসস্থ'নম্, নিবাসঃ। 

45151010205 1, মুক্তি, মোক্ষঃ। 

4১00011505 %. উৎ-ছিদ্দ; ( রুধ।, প) 

উচ্ছিনত্তি। 

4১1950653১1. চ্ষোট কঃ। 

45610 6. অন্ুপন্থিতঃ | 

/১005১ %. অপবাদঃ, নিন্দা, কু- 

ব্যবহারঃ, কুপ্রথা) %. ভখ্ন্ 

(চুর, অ1) ভতনয়তে। 

£১5896105, %, পাঠশালা 

4০০01013119) %. সিধ্ (দিবা, প)। 

4১06500100১ %. গণনা, বর্ত।। %. গণ 

( চুর প) গণয়তি। 
4৯০০0100810 7, গণকত । 

4£১০00806) 6. বিশুদ্ধ:) যথার্থ; । 

£০০053, ০. অভি-যুজ (রুধা, আ)। 

£৯01:000৬150£০, %. স্ব-কু (তন) উ) 

স্বীকরোতি। 
£১000811)015০6১ %. পরিচয়ঃ | 

£০016১ 9. উপ-অর্জ.( ভাপ) 

উপাঞ্জতি। 

£১০6101051  পরিবর্তনম্* ক্রিয়া 

কাধ্যম্। 

£৯০5601১ %. নটত। 

£১০0593১ %, নটী। 

£১০০6919 ০ স্বী-ক (তনা১উ)) প্রতি- £১791151) %, পোতাধ্যক্ষ:1 

গ্রহ ( ক্র্য!, উ ) লট্-- 4৯010)116) %, প্র-শন্স্ ( ভা, প) 



& 01058810% 

স্বী-করোতি, প্রতিগৃহাতি। ল্ট্ 

সস্বীকরিস্কতি, প্রতিগ্রহীস্যৃতি, 

লিট-_ম্বীচকার, প্রতিজগ্রাহ | 

১০9০020091০) 6. গ্রহণীয়ং। 

4৯075155101 %, প্রবেশং, গ্রবেশী- 

ধিকারঃ। 

£১00081) %. গ্র-বিশ, ( তুদা, প)। 

40016? ০. পৃ্ত. (চুর, প) পৃজয়তি। 

পূজয়িস্ততি, পৃজয়ামাস | 
/৯0০0]5 &. ভূষ, ( চুরা, প) ভূষয়তি, 

ভূষয়িস্যৃতি, ভূষয়ামাস। 
80৮81708265 % সুযোগ: | 

/$0501510া, %, তুর্গতিঃ) বিপৎ। 

40100 %. উপদেশং। 

£8051529 %. উপ-দ্দিশ, (তুদ1, প ) 

উপদিশতি। 

£৯0০15617. উপদেইা (উপদেই-পুং)। 

4১091 %, বিষয়ঃ বাাপার:, কাধ্যম্। 

£১1656010105 %. স্নেহঃ) শ্রীতিঃ। 

4১5০১ &, ছু (স্বঃ প)দুনোতি। 

£১0702175 %. শপথপ্রম্ । 

0910১ 6. ভীত, ভ্রস্তঃ। 

&09100918) % অপরাহুঃ | 

১০১ %. বয়ঃ ক্রমঃ, আযুং) (আদুস-ক্লী) 

বাঃ (বয়স্ক্ী)। 

887 

প্রশংসতি। 
40955 %. সম্-বুধ, (দিবা, আ। 

সমুধ্যতে । %. সখোধনম্, পত্র- 

হজ্ঞ]। 

4১100518000 4, পরিবর্তনমূ। 

£১10155 %, বন্ধুতা: মেত্রম্ঃ সখ্যম্। 
£১000860101)15 7, কৌতুকম্ 

বিনোদঃ | 

42016776, ৫. গ্রাচীনঃ, পুরাতন:, 

(স্ত্রীং পুরাতনী )। 

£১021015১ %. রাঁজবিপ্রবঃ | 

/06615 %, ক্রোধং, কোপঃ। 

4১100) ৫. কুদ্ধঃ | 

£১111081) 7 জী বঃ, পণ্ডঃ) জন্তু: | 

4১10151052৮ গুল্ফঃ | 

£১015150 %, নুপুরম্। 

£121015615201, &. প্রতিবাধিকঃ। 

রি ০৫ 0110১ %. জঙ্মনিবাসঃ। 

৪06 06209, %. মৃত্যুতিথিঃ ॥ 

£1000681001) %. টীকা) ভাস্তম্ | 

£1)12021) 6. বাধিকঃ (ভ্্রী-বাধিকী)। 

£১00100 9. লিপ, (তুদ1, উ )। 

£১105আ615 ০. প্রতিন্বচ, (অনা, প) 

প্রতিন্যক্তি, লিট্-গ্রত্যুবাচ, চ.ট্- 

গ্রতিবঙ্গ্যতি। 
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£১£20, ৫. বয়ঙ্কঃ। বুদ্ধ: | 

4১61৮) %. প্রতিনিধিঃ | 

£001055 % সম্ত'পঃ, বেদন।। 

11, %. সাহাধ্যম্। 
4£১11005 7. লক্ষ্যম্ | 

410) %, বায়ুঠ, অনিলঃ | 

4১104150155 %, বাতায়নম্, গবাক্ষঃ 

4£১1116, 2. তুল্যত, সদৃশঃ | 

4১115686019 %. অভিযোগ: | 

£৯11589%, ভিক্ষা 

4১115 %. বেদি: 

4১000100061009 %, নিয়োগ: | 

40010801059, উৎ্-গম্ ভে, প) 

উদ্গচ্ছতি। অভি-বৃত-অভিবর্ততে। 

4001০৬৮১ %. অন্ু-মুদূঃ রু5, (ভা, 

আ, ) অন্ুমোদতে, রোচতে । 

4৮০০ % নিকু | 

41015 %, তোরিণম্। 

4£১1105 % ভূজঃ | 

£১110-00015১ %, বাহুমূলম্। 

4১101605 চি, কেয়ুরম্, বলায় 

4৮000 00) %, কবচ2। 

ঠা 1৮ সেনাঃ চমুঃ। 

2578৩) %. রচ. € চুরাঃ প)। 

40806510610 %, বিদ্তা নঃ। 

৪4১ ০0515091710 4৭0 12848975110 8 

4800৮ পিপীলিকা । 

4১০০০1]1, %, বলীকঃ। 

4১1য1505 %. উদ্বেগঃ) চিন্তা | 

£১1781005) প্র. উদ্বিগ্নঃ | 

£১০১ %. বান£, কপিঃ, মর্কটঃ | 

£১0০1065১ %, ক্ষমা-প্রার্থন। | 

১0098120025 %,. আকৃতি || 

£100685০» €" সান (চুবা, প) সান্ব- 

য়তি। 

£৯0011080005 %, নিবেদনপত্রম্। 

£১0001005 %. নি যুজ. (রুধা, জআ) 

£১550০186৩ 9. সম্নগম্ (ভ্া,আ)। 

4১95718770৩) 17. আশ্বাসঃ। 

/১505১ £. উত্পথম্। 

£১90:019607 %. দৈবজ্ঞঃ, গণকঃ। 

50012010019 7. জ্যোতিঃশান্ত্রজ্ঞ 

১5001501055 %. জ্যোতিষম্। 

£১005010002100 %, অনুরাগ: | 

0508» অভি-ভূ (ভন, প ) অভি- 

ভবতি। %. অভিভবঃ, আব্রমণম্। 

4১06ত10000 %, চেষ্ট. ( ভা অ]):&%, 

যত্বঃ, চেষ্টাও উদ্যমঃ। 
4৯ 66610000, %. মনোযোগ: | 

£0060$5 ৫. অবস্থিতঃ,সাবধানঃ । 

£১605০0 ৮. আ-কৃষ, (ভর, প)। 



& 00539 587 

00155, 9. সম্-প্র-মাপ, (স্থাও প), 

আ-গম্(ভণ, প) 

4৯10৬, %, বাণঠ) শর, শাষকঃ | 

410 %. শিল্পম্ঃ কল।। 

£১:050, %, চি ব্রকরঃঃ শিল্পী (শিল্পিন-পুং) 

£১509100 9, আ-রুহ্ €(ভ্ঃ প) 

আঁরোহতি, অংরুবোহ, আরোম্ষ্যতি 

/১5০61গ10, নির-নী (তত, উ )। 

£৯৪০০(1০) 1, তাঁপসঃ, যিঃ। 

4£১51390050. 6. লজ্জিতঃ। 

850 ০ গ্রচ্ছ, (তু, প) পচ্ছতি, 

পপ্রচ্ছ, প্রক্গ্যতি । 

45157 ৫. নিদ্রিত2। 

4১58) %) গর্দিভঃ) রাঁনভঃ, খরঃ 

4১55210015৯ 1৮ সভা, পরি । 

855150 %, উপ-ক (তন, উ )। 

£59515 2019 %. সহায়ঃ | 

350-516 % পৃষ্টভাগঃ। 

7309, ৫. নিকুইঃ | 

376, %. পুউঃ | 

13811) 7. কন্তুকঃ। 

3811907, %. ব্যোমযানম্, বিমানম্ 

গ)0)০০০,%, বংশঃ, বেণুং | 

1931,1805, %, বন্ধনমূ, পটু: | 

869 

0১০ %. মাতৃলানী, পিতৃব্যা, জেষ্ট- 

তাত-পত্বী । 

/$000501,%, গ্রন্থ কারু | 

4১00501015১ %. প্রমাণম্ত ক্ষমতা | 

/১110001)0,%, শরতৎকালঃ, শবৎ। 

£৯ড01106১ 18 লোভ; । 

4১০10, €. হুব। ( হ্বাঃ প1)। 

১521, 6. অপ.-ঈক্ষও (ভ1, আ)। 

/১ ০10০১ ০, জাগৃ (অদ1) প) জাগি 

জ'গরিসষ্ততি, জঙগাগার। 

/১ 10০9১ 9. ণিজন্ত-ভাগৃ-জাগরয়তি। 

/১৬৫0]) 6. আ।দরণীয়ঃ | 

£১8১ 7, বুঠাণত, পরশু; | 

3 

[3705১ %. শিশুঃ১ 'অভকঃ | 

79019 %. পৃ্ঠমূ। 

[3)০-0001, 1. পক্ষদ্বারমূ | 

0০ 10015, ক্ষুধ, ( দিবা, প)। 

[3৩ 01629504, তুষ.( দিবা, প)। 

3৫ [০০1 দনিদ্রা (অন প) দরিদ্রাতি 

দবিদ্রান্ততি, দরিদ্রামাস। 

85069 17. 5৭5 । 

3621) 1. ভলু ক, খক্ষ2। 

8521 1, ক্ষম্, সহ. (ভা? আছ), 
ক্ষমতে, সহতে, ক্ষমিস্তেঃ 
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3810616, %. কষ্কণম্, বলয়ঃ। 

[39018190210 %. নির্বাসনম্ 

13300 %. কুলম্, তীরম্ 

8৪7161, %.কুমীদক:, তেগী (শ্রেষঠিন- 

পুং) 
081015617 %. ধবজঃ১ কেতুঃ) পতাক|। 

[37208112175 1, অসভ্যঃ) বর্বরঃ | 

32761 %. নাপিত 

8819, %. বৈতালিকঃ। 
08115 %. বন্ৃলম্, ত্বক (ত্বচশস্ত্রী) 
8812801) %. সৈম্তাবাঁসঃ | 

7380, %. জতুকা, চর্মচটকা» ক্রীড়ায্টি 
380০5 7 সংঘঃ, সমূহঃ | 

8৪0)০১ %.স। (অদা, ”) লট্-্নাতি 
ল্্ট-ন্নাহ্যতি, লিট্-সঙ্গৌ। 

82005, % হদ্ধম্্, সংগ্রাম: সমরঃ । 

39291 %. হট্রঃ, আপণঃ। 

36, 9 অস্( অদ1 ) প, ভূ (ভখ, প) 

অস্তিঃ ভবতি। 

86 ৪৮1০, শক্ (ম্বাঃ প) শকোতি 

শশাক, শক্ষ্যতি। | 

2৩ 21910, শঙ্ক (ভা, আ)। 

8৩ ৪708:5। কূপ , জুধ, (দিবা, প)। 
» 32 0১010, জন্ ( দিবা অ1)। 

8361০0৩9৫৫৮ শ্রিয়তমঃ | 

৪5108] 00112098111) 8 5870 10815281108 

ক্ষং্ততে, সহিস্যতে; লিট্--চক্ষমে, 

সেহে। 

13810) %, কৃর্চম্, শ্শ্রু (ক্লী)। 

[3১850 7. পণ্ড 

9680 %. তাড়, (চুরা, প)। 

[3৪00] ৫. রমাঃ, সুন্দরঃ, আত্রী- 

সুন্দরী । 
73০85, %. সৌনা্ধ্যম্ কাস্তিঃ। 
96০0006 9 ভূ (ভা প)। 

[3৩9, %. শযা। 

[3:,%, মধুকরঃ, অলিঃ, ভ্রমরঃ, মধুপঃ 1 
31911, ০, আ-পত, (ভা, প)। 

1326, %. যাঁচ, ( ভ্বা, উ ) যাঁচতি, 

যাচতে, যাঁচিস্ততি-তে। 
36588917, %. ভিক্ষুঃ, যাচকঃ | 

35810), %, আ-রভ (ভা, আ)। 

361085৩১ ০, আ-চষ্ (ভা, প)। 

3৩1)95100, %. চরিতম্, অ।চারঃ। 

861)010+ 9, দৃশ, (ভব প)। 

51155, % বি-শ্বস্ (অদ1) প)। 

বিশ্বসিতি। 
7351161, %. বিশ্বাসঃ, প্রত্যয়ঃ 

8০11, %. ঘণ্ট। | 

8০115 %, উদর্ম্, জঠরম্। 

19106) %, নিল (ভ1, প) মিন্তি। 
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[3০16 7. মধ্যবন্ধঃ, রসনা 

7৫7০1১১ %, ফলকঃ, পীঠম্। 

[32701 ০01 1950০6, ? ধর্ম্ম।সনম্। 

8০00, %. নম্ (ভা, প)। 

361)9010610175 %. আনীর্বব|দঃ | 

21765, %. হিতম্, ভদ্রম্। 

3070 ৫, আনত: | 

3০51 ৫, উত্তম, শ্রেষ্ঠ: | 

8০651, %. তাম্বলী, নাগলতা | 

3০60, ৫. শ্রেয়ান্ (স্ত্রী-শ্রেয়সী )। 

8৩181], %, শুচ. (ভা, প)। 

31০5০16, %, দ্বি চক্রী ( ছি-চক্রন্) 
[3161 % ক্রেতা (ক্রেতৃ-পুং )। 

[3161 %. শবযানম্। 

[3169 6. শুলঃ | 

3111) % পত্রমূ, চঞ%ঃ, ঘোষসাপত্রম্। 
31110, 7, তরঙঃ, কল্লোল: । 

1317, % বন্ধ, (ক্র্যা প) বধাতি, 

লোটুহি'বধাঁন, লট্-ভন্স্যতি, 

লিট্-ববন্ধ। 
83$০10985, %, জীববিদ্ধা! | 

319, % পক্ষী (পক্ষিন-পুং), বিহগঃ | 

31:0৮,% জন্ম ( জম্মন্-রী ), উৎ-। 

পস্িঃ | 

[315০011 %, দ্বিতৃষ্টখাছুম্। 

[3101)160 7, কছলঃ। 

[31350 %. বাত্য। | 

[31555108) 7. আশীর্বাদ; । 

31170, ৫. অন্ধঃ। 

[31001 %. ফলক: । 

31000, %. রক্তম্, কধিরম্জ শোণিতম্। 

31001, %, মুকুকম্। কুস্থমম্। 

[য1055010, %. কুনু মম্, 1, মুকুলম্। ৮, 

বি-কস্, বিকপতি, বিকসিম্ততি। 

81062)6 08615 মসীশোষণপত্রম্ 

310) 9 বা (অন, প)। 

[310০১ 7, নীলঃ, শ্যাম | 

[3081 %, বরাহঃ, শুকর: | 

[398105 %. ফলকঃ । 

93081:17)0-110056,%, বাসাহারগৃহম্ 1 

1329, %. নৌঃ, 'নীকণঃ তরী, তরণী। 
73০05 %. কায়ঃ, দেহং, শরীরম্ । 

[3319 %. পচ, (ভণ, প)। 

[3316 % কীলঃ, অর্গল1। 

[30106)% অনি (কী)। 

3০0০1 গ্রন্থঃ, পুস্তকম্। 

3০০2১ 7. বরং, প্রসাদ | 

3০০৫, %. পাদুকা, উপানৎ ( উপানহ, 

"স্ত্রী )। 
[30:65 %. ছিদ্র রঙ্ম্। 
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3151015 %. ধর্ম্মাধাক্ষঃ | 

গ101)) 7, গুনী । 

13165 . দন্শ, (ভ, প)দ্শতি, 

দংক্ষ্যতি, দদংশ। 

31661 ৫ তিজ্তঃ। 

13180) ৫. কৃষ্ণ | 

[0১ %. পেটিকা, মগ্ুষ। | 
3০৮১ % বালকঃ, শিশু: | 

13951109005 %. বালাম্। শৈশতম্। 
81:50120 %, কঙ্কণম্, বলয়ম্। 

13190%:৩6 %. নাগদস্তঃ | 

3121501 %, শাখা । 

813০১ % সাহসী, সাহলিকঃ। 

378৩615১ ? বীর্যাম্। 

73158.) %, অপুপহ। 

816৭0 ৮. খণ্ড, ( চুবাঃ প ) খণ্ডয়তি, 

73০৫01৩, %. কাচকৃপী 
80101610, শাখা । 

[300025, %. সীম (€ সীমন্-স্্রী) । 

13০) 9. প্র-নম্ (ভ।, প)। 

».%. ধঃ ( ধনুস্-রু )। 

[3০৫], 15, কুজঃ | 

[3০6671215১1 শ্যলঃ, শ্যালক: 

13:০১ %, ললাটম্, ভ্রঃ | 

30512) ৫. পিহগলঃ | 

13:0917, % মার্জনী। 

300১ %, অধমঃ) নবপশুঃ। 

94৭, % মুকুলম্, কোবকঃ, কলিকা। 

3019105% মহিষ; | 

[১0109০910১ ?, বিদূষকঃ | 

1305, 7 মতকুণঃ 

13111101776, % হশ্শ্যম্। 

খণডয়িস্য'তি, ভন্জ, (কা, প) ভনক্তি, 9115, ৫ শুলঃ। 
ভঙক্ষ)চি, লিট্-বভঞ্ 

13:525199565 7, প্রাতরা শঃ | 

13:5890 18 স্তনঃ, বক্ষ: ( ব্ন্-ক্লী ) 

3:52 01৩ ০. শ্বস্ (অদ', প) শ্বধিতি, 

শ্বসিষ্তি, শশ্বাম। 

196) % উৎকোচঃ। 

[30101 % ইষ্টকা। 

৪3:16১ % কনা, নবুরধঃ | 

13011, বুষভঃ । 

[3001109017, 7, বুষঃ | 

[3010017১ %, গুচ্ছ | 

00015) % ভারং, গুচ্ছ; | 

[3010677১ %, ভাবঃ। 

802, %: জল্, দহ, (ভ?ঃ প) অপগতি। 

[30101010769 % দাহঃ | 

13051)5 %, গুলুত | 
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3০065190105 %, বরং । 34510685, %, কাধ্যম্, ব্যাপার: । 

1301089, %. সেতুঃ | 3055১ ৫. ব্যাপৃতঃ, উদ্যমনীলঠ | 

শু31176, ৫. উজ্জ্লঃ | 07001, %. নবনীতম্। 

30181) 00655, %. দীপ্থিঃ | 905% ০. ক্রী, (ক্রা, উ) ক্রীণাঁতি। 

73108, ৪. আ-নী ( ভা, প)। 

1311005 (010) %. স্থ (অদা) আ) 

হতে, সোস্ততে ০1 সবিষ্যতে, স্থযুবে। 
370156189 £. ভগ্নঃ। 0010, % কুটী। 

3০01, %. ক্ষুদ্রনদী। | 028০১ %. পিঞ্জর্ঃ | 

1319029, ?. সন্মার্জনী | ০915৩, % অপৃপহ। 

[3:061)) %. হুপঃ 0818071) % বিপত্তিঃ, অনিষ্ঠমূ। 

[3:001১91, % সহোদর ভ্রাত| (ভ্রতৃ- (0814107, কটাহঃ, স্থালী। 

পুং )। 01517031.%. পঞ্জী 

10811, ০. আ-হ্ৰে (ভ, প) আহ্ব-. 08:91, %. সার্থঃ, বণিকৃ-সমূহঃ | 

মতি, আহ্বম্যতি। 09%2]15, তুরগ-বলম্. আশ্বিকম্। 

08110 ৫. স্থিরং, গশান্তঃ | 08৬৩, %. বিবরম্। গুহা, দ্বরী। 

030061) %. উষ্ত। বন্দর; । 

02100, %. শিবিরম্। 06160:৪0) %. বি-খ্য। (আদা, প)। 

€০8.101)1)01, %. কর্প,রঃ | 05125001) £. দ্দিব্যঃ, স্বগীয়ঃ। 

40017317965, %. প্রার্থী (গ্রাথিন্ :0610001 কেন্দ্র 

পুং)। 097)00:55 %. বর্ষশত্ম্। 

08102, %. বত্তিঃ (067:90097,9) %, নিয়মঃ) বি ধিঃ 

€08796১%, বেত্ম্, বেত্রধিঃ। 06:01) €. নিশ্চি 3 | 

(090, %. শিরন্ত্রাণম্ শিরোবেষ্টনম্। ০90, 1 শৃঙ্খলা । 

0319910, %. দারণাশক্তিঃ | 00310 ৮ গীঠম্ আলনম্, 
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090151, %. রাহধানী। 

080911, %. সেনানী:, নায়কঃ | 

08170016, %. গ্রহ ণম্। 

(087 %. চক্রযানম্ । 

(০310১ %, পত্রম্ । 

0০81০) %. যত্বঃ, আদরঃ। 

091:667, %. চরিত্ম্ । 

05196101061 2, কুত্রধরঃ | 

081018£6, %. শকটম্। যাঁনম্। 

09 ০. নী (ভ্বা১ উ) নয়তি, 

নয়তে, নেস্যতি, নেম্ততে, নিনায়, 
নিন্তে। 

0৪91)5 %. মুত্র) | 

0881016791৮ কোষাধ্যক্ষ | 

0850, %. ধর্ণঃ, জাতিং। 

089016, %. ছুর্গঃ | 

081, %. মার্জারঃ, বিড়ালঃ, ওতুঃ | 

096০৮, %. ধু (ভা, উ)। 

901৩) %. গোকুলম্। 

(8059, ?%. হেতুঃ, কারণম্। 

00110, %, শিশুঃ, সুনুং১ সস্ততিঃ, 

অপত্যম্। 

01১11017000, %. শৈশবম্। 
0110, %. চিবুকম্। 

00177, &. কূজ -কুজতি, কৃজিম্মতি,চুকৃ্জ। 

05911) %. কঠিনী। 

(01191161760) %, আ-হেব, স্পদ্ধ, (ভা ক 

আ) আহ্বয়তে, স্পর্দাতে। 

01)91086) %, পরি-বুৃত) (ভা, আ )1 
000919001 ত্বভাবঃ, চরিভ্রম্। 

0709:0021,% অঙ্গারঃ। 

008711005 %, রথঃ১ স্যন্দনম্। 

(01581190561 %. সারথিঃ, সতঃ। 

010811১ %. দ্ানম্। 

00091102516) &. দানশীলঃ । 

(:1597101136, ৫. বমণীয়ঃ | 

0০109850109 %, সতীত্ম্, চারিত্রাম্, ॥ 

017580, &, বঞ্চ (চুরাঃ আট) বঞ্চমতে । 

0০1১৫01 %. গণ্ডঃ, কপোজ ১1 

(51766101019 ৪. সানন্দঃ | 

0176০109107655,  %. উৎসাহ:, 

প্রমোদঃ | 

0০161015059 %. রমায়নশান্ত্রম্। 

0০৬ %. চর্বব (ভা প)। 

(10165, 2 শ্রেয়, মুখ্যঃ | ্ 

0019, 6. শীতঃ, শীতলঃ। 

0011০০6, %. সম-গ্রহ (ক্র্যাঃ উ) 
সংগৃহাতি । চি--চিনোতি। 

0০91192886১%. সহকারী (সহকারিল্- 

পুং)। 
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€015016:9) %. বিস্ুচিকাঃ মহামারী । 

00956) %. বু (স্বা॥ উ)। 

বৃণোতি 
(01)0:005 %. তজনাগারম্। 

00810, 9. মন্থ্, (ক্র্যা, প)। 

€017500050170০) %. ঘটনা, অবন্থ। | 

005১ %. নগরী, পুরম্। 

01056) %. পৌরঃ | 

015111290077) %. সভ্যতা 

01859 ?%. শ্রেণী, বুন্দম্। 

018, %. নখরঃ। 

(016912) ৫. বিশুদ্ধঃ, নির্দদোষঃ 

01581 ৪. নির্মলঃ স্পষ্টঃ, প্রমন্নঃ ? %. 

প্র-ক্ষল্ (চুরা, প) গ্রক্ষালয়তি। 

01610 %, লিপিকারঃ। 
(01০56, ৫. নিপুণঃ, চতুরঃ) দক্ষঃ | 

(019০1, ?. ঘটিকা যন্্রমূ। 

০1996, %, অবসানম্। 

(০1001), 1, বন্ত্রমঃ বসলম্, বালঃ, 

(বাসস্-ক্রী )। 

০০1090১ %. মেঘঃ, ঘনঃ, জলদঃ | 

€০০091, %. অঙ্গার | 

০048১ %, তীরম্, কূলম্, বেল । 
0০920, %. কঞ্চকঃ। 

০9১9161) %. চর্ঘাকারঃ। 

0০০01125৩, %. 

865 

উচ্চ-বিদ্বা।লয়ঃ, মহা- 

বিগ্ভালয়ঃ। 

001115107) %. সংঘট্রঃ, সংঘাঁতঃ। 

0০911909191, ৫. সাংলাপিকঃ। 

00197, %. উপনিবেশ: | 

0০0190:, %. বর্ণঃ, বূপমূ। 

00101), % কন্ক তিকা', প্রসাধনী । 

00200186) 9. যু € অনা, প)। 

(0:0106, 7. আ-গম্ (ভ।1,প ।আগচ্ছতি 

লিট্-আজগাম্, লট্-নাগ মগ্ভতি। 
০0700, 78, ধূমকেতুঃ। 

(00770021+ ০. সান, ( চুরা, প)। 

(90060910916, ৫, স্থখাবহ্ঃ | 

00790781909. আ-াদশং (তুদাঃ উ)। 

আধদিশতি, আদেক্ষ্যতি, আদিদেশ। 

%, আদেশঃ, আজ্ঞ। | 

(0012100915067 06 27 81005,» %. 

সেনাপতিঃ। 

00100021009) ০. আ|-রভ, (ভা আ) 

আরভতে। 

0070096:০০১ %. বাণিজ্যম্ | 

0017000005৪ সাধারণ$, প্রাকৃতঃ । 

00001081510655 %, সমাজঃ। 

09209101008 7, বয়সঃ, সহবাসী 

(হবাসিন্পুং )। 
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0001 %. কুকুটঃ | 

006081)0)09 %. নারিকেল: 
00200200 অমর্থঃ ক্ষমঃ | 

009000956, %, প্র-নী ( ভা উ) 

গ্রথয়তি-তে। 

(০০0০1) %. শঙ্খঃ, কথ্,:, জলজম্। 

€.015000, 1. আচারঃ | 

0০90836106১ %. বিশ্ব সঃ) শ্রদ্ধ। | 

00:7151, %. বিরোধ; | 

(০01725559 ?% সভা, সমিতিঃ। 

0০270108001017) %, সম্বন্ধ; | 

0০0770021, %. জি (ভূ) প) জয়তি, 

ল্টজেয়তি, লিট-_-জিগায়। 
০০070461015 %, জেতা (জতৃ-পুং)। 

(০0170101650 %. জয়ং | 

0০9050119 &, মন্ত্র (চুরাঃ 'আ)) মন্ত্রয়তে, 

মন্ত্রফিম্যিতে, মন্ত্রয়া্চক্রে | 

00050180100, ?. অগ্তরণ। | 

09766) 1, পৌর্ব। পধাম্। 

000001"9, শাম (অদা, প)। 

০০০%০, %. স্থপকারঃ১ পাচকঃ। %. পচ, 

(ভ1, উ).পচতি, পক্ষাতি, পপাচ। 

(০০০911) %. ভারবাহছকঃ 

(৮০০061, %, তাত্রম্। 

(50151) %. প্রবাল । 

৪৪৪০7] 5098৫507770 50 178885918110 8 

(০013109175, %. সংহচর্যাম্। 

09107921006100 %, শালা) কোষ্ঠঃ ॥ 

উপদেষ্টা ( উপদেই্-পুং ), মন্ত্রী 
(মন্ত্রিন্-পুং )। 

০০৮০০ %, গণ (চুরা,প ) গণয়তি ৮ 
০০87 05 %. দেশ:, জনপদঃ, রাষ্্রম্। 

00830১ % পিতৃবাপুভঃ, মা তুলপুত্রঃ, 

পিতৃঘ শ্রের:, মাতৃঘন্রেয়ঃ | 

০০৬০], %. অ.্হদ্ (চুহ1,উ ) আচ্ছ।- 

দয়তি। 

0০৬১ %. গৌঃ ধেক্ঃ | 

0০9৩৪: £. ভীরুঃ, কাতহঃ। 

০০০-001)৫, 7. গোমযম্। 

0০0৬1)610, %. গোপাল; | 

0০০৬-218১ ?%, গোষ্ঠম্। 

(0:৪১, %. কর্কট*, কুলীরকঃ | 

08015, %. দোল] । 

(৩১ 1, বকঃ, সারসঃ। 

০768০) %, সথজ, (ভুদা) প) হ্জতি । 
,(05900109 %, সৃষ্টিঃ | 

0০:5৪001, %. বিধাত। (বিধাঁতু-পুং )1 

অষ্টা (অষ্ট-পুং)। ৃ্ 
(0601691, ধনি কঃ, উত্তমর্ণঃ | 

(০21002, 7, অপরাধ, দোষধঃ। 

0155961, %, লতা) বল্লী, ব্রততিঃ 
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001৫) %, রজ্ভুঃ | 

০0112) %. শন্তম্। 

0০011)5610, %* শস্ক্ষেত্ম্। 

00:0979610102) %, অভিষেক: | 

(00:01, কিরীটঃ) মুকুটম্। 

০05, % ব্যয়ঃ, মূল্যম্। 

০০90019, কাপাসম্। 

000095]) %, উপদেশ । 

0091)51101, 7. অমাত্য;, সাচিৰঃ | 

০5১১ ০. ত্রন্দ, (ভা, গ) ক্রন্দতি। 
00০09০) %. পিক, কোকিল, পর- 

ভূতঃ। 
0০৮105205) %, কষ, (ভা, প)। 

09101৮26017, কক । 

0014, %. দধি (ক্লী)। 

0010, %, উপশমঃ | %. চিকিৎসতি । 

081105)5, %, কৌ তুহলম্। 

0011510) 7, অ্রেতঃ (তেঙস্ 

রী)। 

090 ৮. কৃত, (তৃদা, প) কুন্তি, 

কৎ্ততি, কতিষ্তাত,। চকর্ত। 

' লু-লুনাতি, ছিদ_ছিনও। 
09৮০1 %.লু (ক্র্য।, উ ) লুনা'তি। 

00061) % কর্তকঃ) ছেদকঃ। 

907 

09০00815, %. মকর?) কুস্তীরঃ | 

007:50160) ৫, বঞ্ঁঃ | 

0০1০0, %. শহ্াম্। 

5:055) %. তু (ভা, প) তরতি, 

তরিষ্ততি, তরীস্যতি, তার | 

000১ %. কাকঃ, বাদ: । 

0০10৬/0১7 ভান্ত') সহঃ । 

0:৩1, ৫. নিষুঃ | 
09১1১ ০. চূর্ণ ( চুবা, প) চুর্ণয়তি | 

[15১17 দবসন্ঠ ধিনম্ঃ। অহঃ 

(অহন্-ক্লী)। 

[)৫89) 4, মৃতঃ | 

[0৬০1, ৪. বধিরঃ। 

[০91 ৫. গ্রিযঃ | 

[0640১ %, মৃত্যু নিধনম্। 

[)০০০, %. পণম্। 

1901১001১79 অধমণহ, খণী (খছিন্- 

পুং )। 

[০৯১১ ৮, ক্দি (ছা, প) ক্ষযতি 

ক্ষেস্তুতি, চিক্ষায়। 

[).০০5 7. কৃতিঃ, 

( কর্মন্-কী )। 

15০1, ৫. গভীঃ। 

[0০61, % হরিণঃ, মৃগঃ১ কুরজঃ | 

[01690 %, পরা'ভবঃ, পরাজয়ঃ। %৮ 

কৃতাম্, কর্ম 
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[9 

1098667, % ছুরিক1। 

[05115, ৪. দৈনিকঃ | 

[09008৩) %. ক্ষতিঃ নাশঃ। 

[08100, ৪. আর্রঃ। 

120০৩১ 9. হৃত. (দিব, প) নৃত্যতি | 

[0918011)6, %. হৃত্যম্। 

[0.01)8215 7. ভীতিই, ভয়ম্। 

[00109 6. কৃষ্ণঃ | 

10)117653, %, অন্ধকার, তম: 

(তমস্ক্লী)। 

10906, %. দিব) খজ্ভুরঃ | 

10980566197, কন্ত।, ছুহিত! 

(ছহিতৃ-স্ত্রীং)। 
1030210061-80-125 %, বধুঃ | 

[0825 %" প্রভাত্ম্, উষা, গ্রত্যুষ 

[085615, %, অহ (1১ পা) মহ্তি। 

10651081015) ৪, বাঞ্ছনীয়। 

[958106, ০. বাঞ,(ভ.1, পা) বাঞ্ছতি। 
ইষ.-ইচ্ছতি। কাজ্ছ-ক:জ্ষতি। 
%. অভিলাষঃ, ইচ্ছা, স্পৃহা । 

[065150, 9. বি-রম্ ( ভা, প )। 

19550) %, লেখনফলকঃ। [ পিশাচ: 

055৮১ পাপাত্ম। (পাপাজন্ পুং)। 

70951, ০, অবস্মন্ ( দিব, অ। )। 

9818713]17 008850597019ম 0 84097447108 

পরা-ভূ (ভা, প) পরাভবতি। 
[)2165) %. দেবতা | 

09195, 9, বি-লম্ব, (ভন) আ) 

বিশ্বন্থতে। 

[061151715 %. সন্তোষঃ) হর্ষঃ। 

[057001) %. ভূতঃ, পিশাচঃ অনুর; 

[0217, %. গুহা) গর্ভ, বিবরম্। 

[)০7086 ৫. নিবিড়, ঘনঃ। 

[061)5» %. অপ-লপ, (ভা, প) 

অপলপতি। 

[05০91001065 %. ত্যাগ, প্রস্থানম্। 

[009510 %. নি-অস্ (দিব, প)। 

[)650০7)0, %, অব-ত (ভা, প) 

অবতরতি। 

[95507196 %. বর্ণ, (চুরাঃ প)। 

[55212 7. মরু | 

10150101106, %. নীতি) 

[0186886, %, পীড়া, ব্যাধি | 

[0151১ %. ভাজনম্, পাত্রম্। 

[15585 9. উপ-ঈক্ষ, (ভা, আ) 

উপেক্ষতে। 

[0156596015 &. অব-্মন্ (দিব1, অং 

অবমন্যতে। পু 
[085080০65 %, ব্যবধানম্। দূরত। | 

15210, 5, বিগ্রকৃই:, দুরঃ। 
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1)6500০5+ %. ক্ষি ( ভা, প1)। 

19906119196, &. নির্-চি (স্ব, উ)। 
[১550017১ %. ভক্তিঃ | 

[9০০৪ ?, ভক্ত; ॥ 

[955০1 %, ক্ষ, ( চুরা, প), গ্রনূ, 

(ভ্যাঃ প)। 
[05৬১ %, তুষারঃ, নীহারঃ, হিমম। 
[০555 3১285018) 7, হেমস্তঃ | 

1)18001)0 %. হারকঃ । 

11215, %. দিনপত্রিক | 

[)19৫, %. পাশকঃ অক্ষম | 

015, ৮. মু (তুদা, আ1) ঘিয়তে, 
মরিস্ততি, মমার। 

1)1০0, %. আহারঃ, পথ্াম্। 

10195101)05 &* বিভিন্নঃ বভবিধঃ । 

[018০010 ৪. ছুঃসাধ্যঃ, কঠিনঃ | 

1316, 9. থন্ (ভা, উ ) খনতি-তে। 
1010198-0090105 %. ভো জনশালা । 

[)1)1067, %, তোজনম্। 

11120০61010) 7. অভিসন্ধানম্ । 

[918909621 %. লুপ (তুদা, উ) 

লুম্পতি । 

[0/50112168 %. ছাত্র:১ শিল্তঃ | 

10150805080, %. প্রভেদঃ | 

[0150:559৯ ০. ক্লিপ, ( দিবা, আ)। 
24 

869 

1)150006, ০. অংশ, ( চুরা, প)। 
1015660 গ্রদেশঃ | 

1015007, ০. ক্ষত, (ভ্যা, উ) 

1016০17, %. পরিথা। | 

[১155 ০. অব-গহ (ভা, আ) 
অবগাহতে। 

19850, ০. বি-ভজ, (ভা, উ)। 
1)1511159 ৪. দিব্যঃ, ব্বগায়ত | 

1)09১ 9. কু (তনা, উ) করোজি, 

কুরুতে, করিস্ততি-তে চকার, 
চক্রে । 

[9০০0০], ?%, চিকিতৎপকঃ, ভিষক্, 

আচার্য্য: গুরুঃ | 

[)০০, %. মুগী। 

[0921১ %. কর্ত! (কর্তৃ-পুং), সম্পাদকঃ । 

1)০8, %. কুকুরঃ, সারমেয় শ্বা শ্বন্ 

পুং)। 
[01095010, ৫. গ্রাম্য: 

1১০০7, %. দ্বারম্। 

1)০০:-15০০০০১ %. দ্বারপালঃ | 

[0০৩০০ %. সন্দেহ?) শঙ্ক| : 
1)০9৮০৪ ?%. কপোতঃ, পারাবতঃ । 

[01510 %, জলনালী, অলনির্গনঃ  - 
10129155৯79 হংসঃ। 

107৬১ আ-ক, ৮ (ভা, প)8. 
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[07:58005 %. স্বপুঃ | 

[0153১ %, পরিচ্ছদঃ) বেশ; 

[02101 %. পা (ভা, প) পিবতি, 

পাশ্ততি, লিট--পপৌ। 
[11501 ?%, চালক: হুতঃ | 

10:০১ %, বিনুঃ ক?ণঃ । 

[07010 %. পটহঃ, ভেরী। 

[07%, 6. শুফঃ, নীরসঃ | 

&. শুষ্যতি | 

[000৮ %, হংসঃ | 

[011০১ ৫. দেয় । 

[0011 ৫. জড়ঃ। 

[00100 €, মুকঃ | 

[58505 %, ধূলিঃ, ব্রেণুঃ» রজঃ ( রজস- 

কী) 
[00506£, %. মার্জনী | 

706160]১ ৫. কর্তব্যপরায়ণঃ 

[00055 %. স্বকৃতমূ। 

19181) %. বামনঃ১ খর্ববঃ | 

[061], %. বস্ (জ1, প) বসতি, 
ল.ট্-বৎশ্টুতি, লেট-উবাস। 

... সু 

চ8£6:) ৫. উৎসুকঃ) সৌৎক$ঃ। 
চাহ, ৫. কর্ণ?) শ্রবণম্। 

£:৪7-206, %. কুগলম্। 

[019 00, 

949, 09842052208 & ৭0 7৪ 974ণ0 

7:95, ৫৮, ক্ষিপ্রম্। প্রাতঃ, পূর্ববম্ । 

চ:907, €. অর্জ, ( ভা, চুর।ঃ প) 

অর্জতি, অর্জয়তি। 

[0801১ ?%. পৃথিবী, ভূমিঃ) ভূঃ। 

চ7107070910১ ৮ ভৃকম্পঃ | 

[886১ 72, সুখম্ঃ শাস্তি; | 

885, 6. স্থকরং, শান্ত; | 

ঢ:৪5%, ৪. প্রাচী, পূর্বদেশঃ | 

ঢা86, &. অদ্ (অন্ন, প) অন্ত, লিট 
জঘাস, আদ, ল্ট_-অৎস্যতি। তক্ষ, 

- তক্ষয়তি, খাদ্-_থাদতি। 

755, %. ডিছ্বঃ | 

[7190০৬/১ %. কুর্পরঃ | 

ঢ10650 ৪, জ্যেষ্ঠ । 

[16191079750 %, গজঃ? নাগঃ, বারণঃ, 

করী (করিন-পুং) হস্তী (হস্তিন-পুং) 
[001009০6১ %. স্লিষ, (দিবা, প)। 

শ্লিষ্ততি, প্লেক্ষযতি, শিক্পেব। 

চ:0000101 সম্রাট, (সআাজ-পুং )। 

[01012176. %. সামাজ্যম্। 

[201075559 19, চক্রবন্তিনী। 

[7)0) 7 সমাপ্তি; | 

চু), %. শক্ত, রিপুঃ। অরিঃ। 

চ70015, %. শক্রতা, বৈরম্। 

[776165) %, উদ্তমঃ উতৎ্সাহঃ | 
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[0568৩ 0০১2.উতৎসাহী(উৎসা হিন্-পুং) [:25159185৩, %. বিনিময়: 

[70£8£৩১ %. প্র-বুত.( ভা, আ)। 

7105. আ-সেব,( ভন, আ) 

আসেবতে। 

ঢ010517610)7.উপভোগঃ,আব্বাদঃ। 
[7)130010০, %, অন্থু-ইষ, ( দিবা প)। 

দ')061, &. বিশ, (তুদ, প) খিশতি, 

বেক্ষ্যতি, লিট _বিবেশ। 

[05৪6১ %, অন্ু-নী (ভা, উ ) অনু- 

নয়তি। 

ঢ)0050 %, নিক্ষিপতি, ন্তসাতি। 

চ:)৩য, &, ঈর্ষা। (ভ।, প) ঈর্ষ্যতি, 
ঈষিত্যতি, ঈর্ধযামাল। 

ঢ:01091, ৫. সমানঃ, তৃল্যঃ | 

[7$901186, %, সায়ংকাল:১ দিনান্তঃ, 

সন্ধ্যা | 

[৮14০1০9 7 সাক্ষাম্। 

1711, ৫* কুতৎ্নিতঃ, নিন্দাঃ | 

ঢ:9.09112,0101)) %. পরীক্ষা | 

5:819106 &, পরি+ঈ ক (ভা, 

অ1) পরীক্ষতে | 

ঢা90810)20 %. পরীক্ষক: । 

চ0)1565১%, পরীক্ষার্থী(পরিক্ষা থিন- 

পুং | | 

[7০511 01)0, ৪. বিশি্ঃ) উত্তম: 

০056, 9 ক্ষম্ (ভ1, আ) ক্ষমতে। 

112, &. নির্ববালনম্। 

ঢায005০১ %, অর্থব্যয়ঃ | 

[7799 78. নেত্রম্, লোচন্ম্, নয়নম্, 
চক্ষু, ( চক্ষুস্-ক্লী )। 

7/2-0:০৬৯ ?%, আজঃ । 

[:7৩-1951)১ ?%, পক্ষ ( পক্ষ্ন্-রী )। 

1. ৩-৫1955, %. উপনেত্রম্ | 

ঢ০-৮1 00585. %. প্রত্যক্ষসাক্ষী 

( প্রত্যক্ষসাক্ষিন্-পুং )। 

না 

ঢ৪১159 ?%. কথাও আব্যানম্। 

০০০, %. মুখম্, বদনম্। 
ঢা৪1150 ৮. মূচ্ছ' ( ভব, প)। 

ঢ3175 &, শুদ্ধঃ, বিশদঃ | 

ঢ2100১ %, বিশ্বাসঃ, শ্রদ্ধা! । 

ঢ73100001) ৪. বিশ্বস্তঃ) শ্রদ্ধাযুক্তঃ | 

58100129 7. শ্েনঃ। 

চ৪11, 9. পত.( ভা, প) পততি। 

ঢ৪]] ০৪০১ ০- বি-বদ্ (ভা, আ) 

58136, &. অনুতত, অপসত্যঃ। 

ঢ300০+ ?. খ্যাতি, কীত্তিঃ) হ 

(যশনস্) কী )। 

চ91011191১ 5. পরিচিতঃ। 
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7900115) %. গোত্রম্, কুলম্। 

চ87011765 ?%, দুভিক্ষমূ 

ম'910005, ৫. বিখ্যাতঃ | 

ঢ27,, %. ব্যজনম্, তালবৃত্তঃ | 
ঢ8170১ %. ভূমি:, ক্ষেত্রম্। 
[95021 %, বন্ধ, (ক্র্য1, প) বধ়াতি, 

ভন্তৎ্সাতি, ববন্ধ। 

ঢ26১ ৫. দুল | 

[7806১ ৫. দৈবম্, বিধিঃ, কালঃ, মুত্যুঃঃ 

নাশং | 

[0761১ %. পিতা (পিতৃ-পুং 7 

জনকঃ | 

780:6110-19 ৬১ %, শ্বশুরঃ | 

78510 6. অপরাধ | 

ঢ৪%০1, %, অনুগ্রহ, কপা। 

ঢ৪ 15, 7, মুগশাবকঃ | 

ঢ621, %. ভয়ম, তাঁসত, শঙ্কা | %.ভী 

(হব, প) বিভেতি, ভেম্ততিঃ লিউ, 

_-বিভায়। 

ঢা68116559 ৫, নির্ভয়ঃ | 

785৮, %, উৎসব, সংভোজনম্। 

ঢ০৪61০1 %, পক্ষ2 | 

০০১ %১ শুদ্ধঃ, বেতনম্। 

ঢ০০, %&, ভূজ,+ পিচ. ভোজরতি। 

989] 00015081710 বা 17419158৮10 

7০5] 0817), 9. ব্যথ, (ভর, 'আ) 

ব্যথতে। 

ঢ০৪০] 2517217059১ %. লজ্জ. ( ভণ, 

অ।) লজ্জতে। 

ঢ51109৬/১ 7. সদস্য; | 

ঢ212)9195 ?%. নুরী, মহিল। | 

[72100০1908১ ৫. হিংজঃ | 

ঢ০17৮১ %. উড়পঃ নৌকা । 

চ5৭01৬৭1, 78. উৎসবং, পর্ব ( পর্ববন্ 

ক্লী )। 

ঢ০৮০1), ॥,। আ-জু ( ভাঃ উ। 

5১৬2১ ?%, জর, ভাপ । 

1610 %. ভূমিঠ, ক্ষেত্রুম্। 

ঢ1870 %, বিগ্রহ, যুদ্ধম্ ৮. যুধ, (দিব! 

আ) যুধ্যতে, যোদ্ন্যতে, যুনুষে। 

ঢ11, %. পূর্ €চুরা। উ পৃরয়তি, 

পূরয়িস্বৃতি, পুরয়ামান। 

[2106১ %. অর্থদণ্ড %, দণ্ড, (চুরাঃ প] 

দণ্ডয়তি, দণ্ডয়িস্যুতি, দণ্ডয়াঞ্চকার 

10395 6, কোমল: স্ক্ঃ | 

ঢা10867%, অনগুলিঃ। 
ঢু।:০১ %. অগ্রিঃ) অনলঃ, বহ্ছিঃ) হুতা- 

শন: । 

ঢ156 £. প্রথম$» মুখাঃ। 

76৫1, &, অনু-ভূ (ভা, প) অনুতবতি । 51512) % মৎস্য, মীনঃ। 
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18156112781) 7. ধীবরঃ, কৈবর্তঃ | মন'91)0) এ প্রিয়ত, অনুরক্তঃ | 

ঢ7151১-100, ?%, মত্ম্ত-বেধনী | ঢ০০৫, %, খাছ্যম্,আহারঃ, অনম্ । 

চা), মুচ্ছণ। চ90], 7. অজ্ঞ: | 
ঢ195, 78. ধ্বজঃ, পতাক1। ঢ7001191), ৪. নির্ববোধঃ | 

চ1210, অচ্চিঃ (অচ্চিস্-স্ত্রী, লী) শিখা । ০০০, %. পাদঃ, চরণ, পদম্। 
ঢা10001:2, %. চাটুকারঃ | ঢ০০০-৪]], %. পাদকন্দুকঃ। 

11551), %. মাংসম্। *.. 0:০০) 7. বলম্ঃ সামর্ধ্যম্ | 

[10০1১ %* সমবায়, যৃথম্। 016) ৫. পূর্ব্বম্। 

ঢ109০৭১ %. বন্া, জলপ্রাবনম্। ২7015150617, থৈদেশিক2। 

চ1০০:, %. গৃহভূমিঃ কুট্রিমঃ | ঢ0:5-10017, ?%, পূর্ববাহ্ঃ | 

চ101150 %. মালাকারঃ | 1101690, 1. বনম্, অরণ্যম্, অটবাঁ। 

£1০এ 7৮. শক্ত, গোুমভূর্ণঃ। £0:290%- বি-ম্ব,(ভ, প) বিস্মরতি। 
510৬৩75 1৮, পুঞ্পম্, কুন্মম্ | 70181৮৩» ০, ক্ষন্, (ভা, আ) ক্ষনতে। 

[01051-9০96৮, ছ. পুষ্পপাত্রম্ | [7015167)055, ক্ষমা) তিতিক্ষা। 

চ1006১ 7. বেণু, বংশী, যুরলা। 010, %. দুর্গম্। 

চা], ৮. মক্ষিকা। [70:60120১ &. ভাগ্যবান্। 

[15 ০, ভী ( ভ1, দিবা, আ) ডয়তে, 207:001)6১ %, নিয়তিঃ, দেখম্। 

ডয়িস্বতেঃ ডিডো। ঢু০%, %, শৃগালঃ, জন্ুকঃ | 

ঢ15 7৪ ৮. উৎ-ডী (ভ, দিবা) আ) ঘা৩০১ ৫, স্বাধীন, মুক্তঃ। 

উড্ডীয়তে, উড্ডপ্রিস্যতে, উডিডিভ্যে [152১ &, অয্লানঃ) নবীন2 । 

0209) %. ফেনঃ । 7195, ?. ভূগুবাসরঃ, শুক্রবার; । 

০৩, 7. অরিও শক্রঃ | [71701), %. মিত্রমূ, বন্ধুঃ 

06১5 7. কুঙ্তাটিকা | নৃহাৎ (সুহৃদ, পুং )। 

[0110%, ৪. অঙ্গ-গম্ (ভ1, প) অনগু- 0150050101৮" বন্ধতা 

গচ্ছতি। মিত্রতাঃ মৈত্রী । 
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5116)0 %. ভ্রাসঃ, আতঙ্ক: । 

1089 %. ভেকঃ, মণ্ডকঃ। 

চস, &. ভ্রস্জঃ (তুদা, উ) ভৃজ্জতি, 

ভরক্ষ্যাতি, ভক্ষ্যতি, বভ্রজ্জ, বভর্জ। 

010, %, ফলম্। 

চ০৩1, %. ইন্ধনমূ, দাহ্াকাষ্টম্। 
চ০]1) এ. পূর্ণঃ | 

00১ %. কৌতুকম্, পরিহাস 

ঢা01)6181১%. অস্তো্টি:ওদ্ধদে হিকম্ । 

চ00)100165 %, গৃহোপকরণম । 

ঢ5৩১ &. ভাবী (ভাবিন্, পুং)। 

€. 

380-75, %. দংশকঃ, দংশ: | 

39409, লাভঃ. প্রাপ্তি । %. লভ ; 

(ভা, আ) লভতে, লপ্ততে, লেভে। 

0941০, %. বাত্যা | 

03811615. %. মঞ্চ:,চিত্রদর্শন-প্রকোষ্ঠ। 

(3810061%. রাজহংসঃ চক্রবাকঃ। 

3917663, %. গঙ্গা,ভাগীরতী,জাহধী। 
03919617, %. উপবনম্, উদ্যানম্। 

(81:061)61, %, উদ্যানরক্ষ কঃ। 

0501904, %. মালা, এক্ (অ্র-জ-্ত্রী)। 

93921706170 %, পরিচ্ছদ: বসনমূ। 

(385, %. বাম্পঃ। 

(085-1181)0, %, বাম্পলোকঃ। 

9৬১০0 00115092508 & 0 25 91040 

02069 %. দ্বারম্। 

085, ৫. হই, প্রফুল্ল; 

0582600, %. সংবাদপত্রম্। 

0507, %. মণিঃ, রত্বম্। 

(39612181, %. সেনাধ্যক্ষ: | 

0275181, %. সাধারণঃ, সার্ববত্রি কই। 

(0191061:095, ৫. ত্যাগশীলঃ, 

মহাচুভবঃ, মহানুভাবঃ | 

0361)0169 ৫, শ'স্তঃ। 

(36170200215 ?%. সজ্জনঃ, মহাশয় | 

9০৮, %. লভ. (ভা, অ।) লভতে। 

0360 01১১ %,. উতৎ্ৎ-স্ (ভা, প) 

উত্তিটতে, শিট-উত্তহৌ। 

0160 % দানম্। 

01৮০, ০. দ| (হব।১ উ) দবাতি, দত্ত, 

দাশ্ততি, দদেৌ। (দান) যচ্ছতি। 
3152 0820, %. দুঃখ, € চুরা প)। 

03161 %. দাতা ( দাতৃ-পুং )। 

17016, %, কাধী, রসনা । 

3101, %. বালিকা, বাল!, কম্ত।। 

0150, ০. হৃ্ঃ, প্রফুল্ল; | 

01855, ?%. কাচঃ১ দর্পণঃ | 

0109922» %. অন্ধকারঃ, তিমিরম্ । 

(1011955, ৫. প্রশত্তঃ, কীত্তিমান 

( কীত্তিমৎ-পুং )। 
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01075, % যশঃ (যশস্-কী )। 
010৮-৮01700৯ %. থগ্ভযোতঃ | 

9:03 7 দ্ংশকঠ, বনমক্ষিক1 | 

03০, %, গম্। য| লট.-গচ্ছতি, যাতি, 

ল.ট-্গমিস্ততিঃ যাস্তি। 

লিট -জগাম, যযৌ। 

0010 ০017১ 78. দানার | 

01057010), %, ন্বর্ণকারঃ। 

0০০৭, &. উত্তম, ভদ্রঃ) শুভঃ | | 

09935, %. রাজহংসী। 

৫0০01), %. অধি-কু (তন1॥ উ) 

অধিকরোতি, শাস্-শান্তি 

(18029 %. অন্গ্রহঃ, দয়] | 

(31098010059 &, অনু গ্রহণীলঃ,দগ্নালুঃ 1 

(37:811, 78. ধান্তম্ত শহ্যম্ | 

3100, & মহান্ ( মহৎ-পুং )। 

(5:21070-680)61 78, 

(17780611591 ) মাতামহঃ | 

(12170-050)61 7, 

(29061021), পিতামহঃ । 

0319190-1000061 70, 

(79061081), মাতামহী । 

08130-17700)27 %. 

(0086611581), পিতামহী । 

15705 %, বুত্তিঃ১ উতৎসর্গ:, প্রদানম্ 

85 

95৪0 ০. বিপুল£, উৎকৃ্* মহান্ 

(স্ত্রী-মহতী )। 
1:52, &. লুব্ধঃ, লোভী (লোভিন্- 

পুং )। 

(1:22, 9, হরিতঃ) অপকঃ, শ্যাম: | 

0060, 7. শোকছ হুংখম্। 

01370, %, চূর্ণ, ( চুর উ ) চর্ণয়তি, 

চূর্ণয়িস্যতি, চূর্ণয়ামাস | 
01665 %. শুচ.( ভন, প) শোচতি, 

শোচিস্ভতি, শুশোচ । 

0:০৮০১ %, কুঞ্জবনম্, উপবনম্, বুক্ষ- 

বাটিক! 

0:0৬, %. রুহ. (ভা, প)রোহতি 

রোক্ষাতি, করোহ | ০1:0৬ ০1৫১ 

জং (দিব, প) লট -জীর্য্যতি, ল.ট- 

জরিস্তি, জরীস্ততি। 

03091:0+ %. রক্ষ, (ভা, প) % রক্ষকঃ, 

পালকঃ। 

30650 %. অতিথি, অন্ত্যাগত্ঃ। . 
00151818065, %, প্রত্যয়, প্রতিভূঃ 

05018, %. আগ্েয়াস্ত্রম্। 

ন্ 

নু) ১ %. শিলা বৃষ্টিং, করকা, 

[721 %, অবস্থিতিঃ । 

[78000)01 ?%. মুদগর$) মুসল: |. 
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[7-9.7305016 5 0. সৌম্যঃ, সুনরত | 

[79170 £101)6) ?. লিপিঃ, স্বাক্ষর: | 

[3908, %. বি-লহ্ব,(ভ1 অ1) 
বিলম্ঘিতে। 

[08009102 %, ঘট. (ভব ১ আ1) ঘটতে । 

চ791)5, ০. ইঞ্টঃ, সুখী (ক্ত্রী-স্থখিনী)। 

[780011)655, %, আননঃ, স্থখম্। 

17915105 %. অস্তঃপুরম্, শুদ্ধাত্তঃ | 

[7910১ %, ক্ষতি, হানি | 

[917১ %. বীণা, তন্ত্রী। 

[3915155 ৫. কক শিং কঠোর: | 

178565১ ?8. আবেগঠ, ত্বর। | 

[3910 %. শিরন্ত্রাণম্ । 

চ7469, %. দ্রুহ ( দিবা, প) ভ্রহ্যাতি। 

[3060১ %. বিদ্বেষঃ, ঘ্বণা | 

[729715 ?%. শ্েনঃ। 

[322, %. কুজ ঝটিক1। 

চ7৪৫, % মন্তকম্ত শিরঃ (শিরস্-কী)। 

1369801, %. স্বাস্থ্যম্ । 

7০81৮. কু (শ্বা,প ) শ্পোতি 

লোট.-_শৃণ্টু লট. শ্রোস্য(তিঃ 
লিট--শগুশ্রাব। 

[72970 %. হৃদয়ম্, চিত্তম্। 

চ159০১ %. বৃতিঃ, বেষ্টনম্। 

চ752], %. পাদমূল্ম্, পাঞিঃ। 

91 াগেখুগা 00805051710 & 9 নন 5974779ম 

ঢ০17) ?%. উত্তরাধিকারী ( উত্তরাধি 

কারিন্-পুং )। 

[7০11, 7. নরকঃ, নিরয়। 

7610৯? সাহায্যম্। 

০101555, 6. অশরণঃ, নিরপায়ঃ। 

[7210১ 7, কুকুটি | 

[7670১ 7, যুগ, সংঘঃ | 

চ617010 ?%, তাপস তপশ্বী 

(তপন্থিনপুং )। 
[75110168565 75. আশ্রম । 

চ3196,9. নি-গুহ, (ভা,উ) নিগৃহতি। 

[715005, % পুরাবৃত্তম্, ইতিহাস: | 

[7010 ৮. বু (ভ্াা॥ উ) ধরতিঃ 

ল্ট.-ধরিস্ততি, লিট-দধার। 

[7০1০, %. বিবরম্, গর্ভঃ। 

[70196, %. স্ব-বাসঃ, স্বগৃহম্ | 

[00250 ৫, স্তাব), সত, সাধুঃ। 

[701769£5, %. সাধুতা, সারলাম্ 

[7000655 ?. মধু ( কী)। 

৮০7০9) %. সন্তরমঃ, মর্ধযাদা। 
13001, %. খুরঃ | 

[7069 ?%,. মনোরথঃ &,. আ-শন্স্ 

(ভ1, আ) আশংসতে, আশংসিস্যতে 

আশংসাঞ্চক্রে। 

7710061653১ %. নিরাশঃ | 
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ধ008১ 7, খিশাণও শ্ঙছগম। 

1700152, %. তুর্ঙগমঃ১ হয়ঃ) তুরগ:। 

ঘোটকঃ, অশ্ব: | 

[70189-09,0]09 78, অশ্বপৃষ্টম্ | 

চ7080191, ৮... আরোগ্যশাল” 

চিকিৎনালয়। 

0001, %. ঘটিকা । 

77109856,7, আলয়ঃ, গৃহম্, ভবনম্। 

[70115010010 %. গৃহস্থ | | 

[70৩) %. আভা) বর্ণ | 

[7000১ ৮, গুপ্ত, (ভা, প) গুঞ্জতি, 

গুঙ্জিগ্তাতি, জুগুঞ্জ। 
[7800015, ৪. নত, বিনীত্ঃ। 

[7076], ৫. ক্ষুধিতঃ, ক্ষুধার্ত; | 

এ 01)551:, 7, ক্ষু বা, বুভূক্ষা | 

[70 %, মুগ. ( চুরা, আ| ) মৃগয়তে 
নুগয়িষ্যতে, মৃগয়াঞ্চক্রে । 

[নুও5, &, ত্বয় (ভা, আ)১ ত্বরতে 

ত্বরিষ্যতে, তত্বরে। %. সন্ত, 

স্বর! । 

লও: ৮. পীড়, (চুরা, প) পীড়য়তি, 

পীড়য়িস্তি, পীড়য়ামাস। 

[709219, %. পতিঃ, স্বামী (স্বামিন্- 

পুং)। 
[0০ %. উটভঃ, পর্ণশালাঃ কুটীরম্। 

৪77 

] 

[01095, %. মুখ? জড় | 

[016, ৫. অলসঃ। 

[50019100১ 6. অনভিজ্ঞ । 

[1], ৫. গীড়িতঃ অন্ুষ্থঃ। 
[0710966) ৯, অনু-কি ( তনাঃ উ) 

অন্ুকরোতি। 

[07816 %. বি-তও (ভা, প)। 

[0706১ ৫. অগুদ্ধঃ, অপবিভ্র2 | 

[010177১ &, বি-জ্ঞপি _বিজ্ঞাপয়তি। 

বিজ্ঞাপয়িস্মতি, বিজ্ঞীপয়ামাম। 

1 11017171866১. অচেতনঃ,নিজ্জীবঃ | 

[710:5856, &, রুহ. (ভ7,প)রোহতি। 

[107)000 7. পদাতিত। 

[10৩১ &. হি স্ (রুধা, প) হিনন্তি। 

[10-000 %, মস্তাধারঃ | 

[1093090015, 007, অধুনৈব, সছ্যুঃ 

তৎক্ষণাৎ সপদি । 

[00611165176) %. মতি) বুদ্ধিঃঃ ধীঃ | 

[17661116610 6. মেধাবী (মেধাবিন্ঃ 

পুং)। 
[17010790665 এ. অভ্যন্তরঃ, আত্মীয়ঃ 

দুঢ়-মহদ । 

[1৮106) 9.আ-হ্ব-( ভা, প)। 

[:01) %. লৌহ, অয়ঃ ( অয়স-। )। 
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|] [501৬১ %. জালয়তি, জালয়িস্য তি, 
78০11, % শৃগালঃ জন্ব কঃ গোমায়ু, জ্বালয়ামাস। 

শিবা! । 70155, %. চুষ্ব, (ভা প)। 

1811, %. কারাগৃহম্, কারা। 101৮০15219১ %. মহানসম্, পাকশাল । 

78810915 %. কারাধ্যক্ষঃ | 7106১ ?%. চিল্লঃ | 

0৪5 % কলসঃ, ঘটঃ । [06675 %. মার্জারশাবকঃ । 

0981010৩, %. মল্লিকা পুষ্পম্ । 1215850, %. শঠন ধূর্তঃ | 

19, 2, হচুঃ | 1176০, %, জানু | 

৯51, %. মণি:১ রত্বম্। [016১ %. ছুরিকা।, কর্তরিক। | 

]০৮/61161, %. মণিকারঃ। [0০১ %, গ্রন্থিত | 

01০80 %. মিল্ (তু, উ )। 70০, 9. জঞ। (ক্র্যা, প) জানাতি, 

1০5, %. আনন্দঃ, হর্ষ; | জ্ঞান্ততি, জজ্ঞো। 
[0৭৪০১ %. প্রাড়, বিবেকঃ॥ বিচারকঃ। (0015089, %. জঞানম্। 
101০6, %, রস । চনা,০৬7১ ৫, জ্ঞাতঃ | 

10101 ৪. যবীয়ান্। ঘ/ 

5১ 6. ষথার্থ:, স্ভাষাঃ, ভ্তাঁয়পরায়ণঃ | 1490091, %. পরিশ্রম: 

তি » &, শ্রম (দিবাঃ প)। 

7০21১ 5. প্রথরঃ) তীক্ষঃ | 1,9০১ %, লক্ষ | 

7০০০, %. রক্ষ, ( ভণ,»প)। [84১ %.বালকঃ। 

76606) %, কটাহঃ | [,91568 %. হদঃ কাসারঃ, সরঃ 
০5, %. কুর্চিক, উদ্ঘটিনম্। (সরস্-কী )। 

719, %: ছাগশিশুঃ | [,2106, ৫. থগ্জঃ, বিকল: । 

0111, 9. হন্ (অদা, প) হস্তি। [81010 বি-লপ,( ভা, প)।+ 

লোট-হি-জহি, লট হনিম্ততি। [2107১ %. প্রদীপঃ 
লিট -জঘান । 18106, %. প্রাসঃ, শত্তিঃ। 
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[,070, %. ভূমিঃ) ক্ষেত্রম, দেশঃ |. [:27085১ %. দৈর্ঘাম্। 
[97065 %. ক্ষুদ্রপথঃ | [,65501, %. পাঠঃ । 

[8776088০) %* ভাষা, বানী । 1.6, %, অক্ষরম্* লেখ্যম্। পত্রম্। 

[8:56 ০. বিপুলঃ, বিশাল: | [197, %. মিথ্যাবাদী (মিথ্যাবাদিন্-পুং) 

[91, %. চাতকঃ। [.10%:5) %. গ্রন্থালয়ঃ, পুত্তকাগারং 

[851১ %. চর্মমরজ্ভঃ, কশ। | [169 7. অনৃতম্, অসত্যম্। 

[980 ৫. চরমঃ, অন্তঃ | ],৩ 001) ৮. শী (অদ1, আ।) শেতে । 

[80০0১ %, অর্গলঃ | [106১ %. প্রাণাঃ, জীবনম্ । 

1806, বিম্থিতঃ, প্রস্থিতঃ) মৃতঃ | [16170 %, গ্রভা। আলোকঠ, তেজঃ 

0081), % হস্ (ভব, প)হসতি। (তেজস্রী )। 

[80609 21১ ৮. উপ-হস্ (ভা, প) 11870, ৫. লঘু 

[2১ %. ব্যবস্থা, নিয়মঃ | [1510 00170, %, তড়িৎ, বিদ্যুৎ, 

[.০/০7১ %. ব্যবহারাজীবঃ| সৌদামিনী । 

[.825,৫. শ্রমকাতরঃ) অবসরঃ |. [4756, ৫. তুলাঃ, সতৃশঃ (স্ত্রীসদৃশী )। 

[.০9, %. নী (ভ1,উ)নয়তি। [415১%. পন্পম্ঃ পদ্কজম্, কমলম্। 

[.০9067, 7. নায়কঃ। [10)0, ?%. অবয়বঃঃ অঙ্গমূ। 

[4526, %. পত্রম্ ॥ 11100, 7. অব 'ধঃ সীম। (সীমন্-ন্ত্রী) । 

[.০8172) ৮. শিক্ষ (ভন, আ) শিক্ষতেত॥ [100১ %. রেখা, পড় কিঃ । 

[,591751186, % বিদ্যা [01, %. সিংহঃ, কেশ্রী (কেশরিন্- 

1,296) &. নি-ক্ষিপ, দিব, পর পুং)। 

[.5855. %. অন্মতিঃ, অনুজ্ঞ। | 6, %. ওঠ, রদনচ্ছদঃ | 

[.2/0, ৫. বামঃ। [৮০১ %, জীব (ভ1, প) জীবতি। 

' [6৫১ %. পাদ: অধ্থিও। [০11170০,%, জীবনোপায়ত বৃত্তিঃ। 

[.98০20, ?%, আখ্যানমূ। [.০০91, £. স্থানীয়ঃ। ৃ 

৪ /5150৩১ %, অবসরঃ। [.0০1, %. তাঁলকম্ঃ অর্গলম্। 
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০655 ৫. উচ্চঃ, উদ্তজঃ | 
1,081, %. গ্যায়শান্ত্রম্। 

[008 0015 9. কাময়তে, স্পৃহয়তি। 

[,০০1১ %, দশ, (ভা, আ) 

[,001 ০. ঈক্ষ, (ভা, আ)। 
1,010» %. প্রভুঃ, স্বামী (স্বামিন্-পুং )। 

[,05৫, . নশ. (দ্বিবা, প) তাজ, 

(ভর, প), অপ-্হৃ (ভন, প) 

নশ্বতি, ত্যজতি, অপহরতি। 

[.053, %. ক্ষতি: নাশঃ, হানি: | 

091১ ০. নইঃ। 

0085১ 7. পদম্, পন্কজম্। 

1,০90, ৫. উচ্চঃ। 

1,0056১ %. উতৎকুণঃ, যৃকঃ | 

[4০৬০১ %* লেহঃ, গ্রীতিঃ | &. শ্লিহ, 

( দিবা প) দ্িহাতি, লেক্ষ্যতি। 

[.০৬১ %. নিয়ঃ) নীচঃ| 

149521, ৫. অগ্গতঃ, প্রভৃভত্তঃ, রাজ- 

, তিক্ত | 

[3০১ %. ভাগাম্, দৈবম্। 

[/150০১ %. দীপ্তিং, গ্রভ1। 

1:5০, বীণা, তন্ত্র । 

[00:5১ %, বিলাসিতা | 

মি 
৯1201010765 %, যন্ত্রমূ। 

৪450377 09১15091710 8৭ 40 278 31,4110 

1112, ৫, 'ক্ষপ্তঃ, উন্মত্ত: | 

1010-521581)0, %. দাসী | 

1/9615191, %, এ্রন্্রজালিকঃ | 

11910, ৪. কু (তনা, উ)। 

1090:6 1)9906, %, তর (ভা, « 

স্বরতে। 

11810, %. নর:১ জনঃ, মানব । 

11080, %. আমং, রসাল:, চুতঃ 

8121)1)515 %. আচার:, রীতি। 

1112115101)১ 7. হর্মাম্। 

14091)55 ০) প্রভৃতঃ, বহুঃ। 

10910169 %, মন্মরপ্রত্তর2 | 

1121০) ?%, অশ্ব! বড়বা। 

১1871 %, চিহ্ম্। %. অঙ্গ: (চুরা 

প) অন্কয়তি, অস্কয়িষ্যতি, 

অস্কয়ামাল। 

0756, %. আপণঃ, বিপণিঃ | 

8191120, ০. পরিণীতঃ, বিবাহিত; 

1975) . পরি-নী (ত্বাও উ) 

পরিণয়তি, উপ-যম্-উপধচ্ছতে। 

1/356615 7, প্রভুঃ, অধিপতিঃ 

11৪১7. কটঃ | 

1180620-17911, %, জট || 

126০1), %. দীপশলাক1। 

1২120661) %. বিষয়ঃ, ব্যাপারঃ 
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116050012, %, পরিমাণম্ । 1411101), €. হৃপ্ধবতী, পযস্থিনী | 

%, মা ( অদা» প) পরিমাতি। 1110, ৫. কোমল:. নঅঃ. যৃছুঃ। 

11526, %. মাংসম্, পিশিতম্। 10111, %, ছুগ্ধম্, ক্ষীরম্. পর, (পেয়স, 
20০010105) %১ ওউষধম্, ভেষজম্ । কী)। %, দহ. (অদা, উ) দো্ধি 
1০0169.05, %. ধ্যে (ভ. প) ধ্যায়তি, ধোক্ষ্যতি লিট্-ছুদোহ । 

ধ্যান্যতি, লিট--দবৌ। 1111100980১ 7 গোপঃ | 

1,1০০076, %. সমিতি, সভা 14011107217, %. গোগী । 

1061270101$, ৫. বিষণ, উদ্িগ্ণঃ. 111115-0911, %. দোহনপাত্রম্। 
11০10 %. বি-দ্র (ভা, প) বিদ্রবতি, 7110১ %. অন্তঃকরণম, মনঃ (মনস্- 

খিড্রোষ্যতি, বিছুদ্রাব | রী)। 

1107)1020) 1৮, সভ্য | 1011)০. %. আকর:, খনি: | 

[4০17015, %. শ্থৃতিঃ, ধারণ!) মেধা. ড117150679%. সচিবং, অমাত্যঃ 

15150108,00 %, ভিক্ষু কঃ, যাচকঃ মন্ত্রী (মন্ত্রিন-পুং ) 
পরিব্রাজক: । 1115১ 7, কর্দম:, পন্কঃ | 

1270001১ ৫. মানসিকঃ। 1117101) % দর্পণঃ, মুকুরঃ | 

1%]০7:০1)9.6) %. মহাজন, বণিক্ 11130160176, %. হুর্তাগ্যম্, বিপত্তি; | 

(বণিজ -পুং )। 1111503156, %. ভ্রম। দোষ । 

1৬1০: 7 দয়।] 11115, ৮. মে (চুর, প) মিশ্রয়তি । 

11611, 7৮, গুণঠ, কৃতিত্বম্। 11051, %. আদর্শ; | 

1৫55618567 %, দূত, বার্তাবভঃ॥ . 2000579, &, ইদানীভ্তনঃ, নব্যঃ | 

1406121) %, ধাতুঃ | 21090656, . বিনীতঃ। 

2110, &. মধ্যস্থিতঃ, মধ্যঃ 1/00106170 টি, ক্ণ:$ নিমেষ, | 

71101715190, %, মধ্যরান্রঃ) নিশীথঃ | 11009101, &ি ভূপতিঃ, রাজ । 

7019010, %. মধ্যবত্তা (মধ্যবত্তিন্-পুং)। 2100095, %, সোমবাসরঃ | 

7[105/166) %, ধাত্রী, উপমাতা।। 1107025) %. অর্থঃ, ধনম্। 
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7101)16৭১ %. কপি, বানরঃ। [৪10০১ %. তমভিধা. নাম (নামন্-রী ) 

21072005%. মাস: ব900151 ৫. স্বাভাবিকঃ, প্রাকৃতিকং | 

1000, %, চন্দ্রঃ, ইন্দুঃ, নিশাকরঃ। টব ৪60৩, %. শ্বভাবঃ, গ্রকতিঃ। 

[1০০7-1160 %. কৌমুদী, জ্যোতরা | ৪৪১ %, নাভিঃ, নাতী । 
80:81, ৫. নৈতিকঃ । ০৪ &. পরিষৃতঃ 

11016, &. অধিকম্। [ব50658815১ ৫. অপরিহার্যাঃ | 

84০00108, 9. প্রাতঃকালং প্রভাতম্। [ম্ব০০%, গ্রীবা, ক; | 

1২0০1:01, ৫. অনিত্যঃ মর্ত্যঃ, নশ্বরঃ। ০৩০ %, পুশ্পবসঃ, অমৃতম্। 

110800160. %. মশকত। [ব০০01০১ %. স্থচিত | 

141০41 %. জননী,মাত, (মাতৃ-ন্ত্রী) ॥ ০816৩, %. উপ-লক্ষ, (ভা, আ) 

11 ১0061-20-18 এ, %. শ্বঙ্ু2 | [০1১৩৬১%. ভ্রাতৃব্যঃ, ভাগিনেয়ঃ | 

10006050009 %, জন্সভূমিঃ । 550, %. কুলায়, নীড়: 

1০0০৮, %. আ-রুহ (ভা প) বৈ, 7৯, পাশঃঃ জালম্। 

রোহতি, আরোক্ষযতি | ৩১ এ. নৃতনঃ, নবীনঃ, নবঃ । 

[0001005177১ %. শৈল, গিরিং১ পর্বতঃ ৷ 21০০ 4 সুন্দর, নির্মলঃ | 

10000 %, 1ব-লপ, (ভা, প) 121১১ ৫. সমীপন্থঃ | 

বিলপতি। 1ব151)0 %. রাত্রিঃ, রজনী, নিশা | 

70056, 2. মুষিকঃ | [9015১ ৪, ভদ্রঃও সন্ত্রাস্তঃ | 

81০০০, %. মুখম্। আননম্। 1০015-001006, &. মহান্ুভাব!, 

1০৬৩, &. সম্নচর (ভন, প)। মহানুভবঃ, উদ্দারঃ 

. 310৭, %, কর্দিমঃ, পন্ক:। ব০$5০, %. কোলাহলঃ, ধ্বনি 

140051০১%. সঙ্গীতম্ গীতম্। 1০০ ?%, মধ্যান্ঃ | 

8100516) %- মুগনাভিঃ | 1005৫% %..পাশ$, বন্ধনম্। 

ট 1০:0৮, %, উত্তর! দিক্, উদী! 

2ব৪2]) ৪. নথরঃ, নখম্। ০56, নাসিক1, নাস! । 
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95001, %. নাসারল্ম্। (92506, %. অপরাধ, কোপ: ॥ 

ব00:151), %. পুষ. (দিব, প) 0%57, %. উপন্হ (ভা, প) উপহরতি । 

পুস্য'ত, লট -পোক্ষ্যতি, 

লিট-পুপোষ। 088০97, %, কর্মচারী (কর্মচারিন্পুং ) 
00057, %. সংখ্য। । 01, %. তৈলম্। 

0০275 ৪. উন্মুক্তঃ, অনাবৃতঃ । 

উপমাত। ( উপমাতৃ ), ধাত্রী। (9011)1013১ %. অকিপ্রায়ঃ) মতম্। 

90001১,% বিদ্যাধরী, অঙ্মরঃ 

856৯ ০. সেখ .( ভা) আ)3%, 

00091009100010/5 %.ম্যোগঃ,অবসরঃ | 

( অগ্গরস্-স্ত্রী )। ্ 091555 %. পীড়্ (চুরা), গীড়য়তি। 

0 (00012551095 %, গীড়নম্ 

080), %. শপথঃ, প্রতিজ্ঞ। | 0781, €. মৌখিকঃ, বাচিকঃ | ! 

09920161)0 ৮. আজ্ঞাধীন: | 0:06: %* অন্ুত্রম্ঃ নিয়ম, আদেশ: 

095), ০. অনু-স্থ (ভা, প) অন্থসরতি। আজ্ঞাপত্রম্, ০. আ-দিশ, (তু! উ) 

0৮1০০01070১ %. বাধ । আদিশতি। 
0001501017১ %. উপহারঃ, বলি: । (92098036170, ?%, অলঙ্ক।রঃ, ভূষণম্ 

091166, ৮. অন্ু-গ্রহ (ক্র্যা,প) 057১7" চুলী ( স্ত্রী )। 

অন্ুগৃহাতি | 0৬০1:০০৬/৩, . অভিভবতি । 

0)0567.৬০১ ০, নি-রূপ, (চুবাঃ প) নির- 0৯] %. পেচকঃ, উলৃক2। 

পয়তি, মিরূপয়িস্বতি, নিরূপয়ামাম। 00» ৫. নিজঃ, স্বকীয় | 

9950801১ %. রুধ, (রুধা, ড) রণ দ্বি, 0%191:১ %. স্বামী ( ্বামিন্-পুং ) 

রোৎগ্ততি, রুরোধ। ্রভূঃ, অধিকারী (অধিকারিন্পুং)। 
050889১ 7 আপ. (ম্বা,প) আপ্রোতি। 03, %. বুষঃ, বৃষভঃ, বলীরব্দঃ 

,3০০85$019 %, অবসর, হেতুঃ | ১ 

0০০55, 9: অধি-স্থা (ভা, প)। 751], %* পাত্রম্, 
0০281% %. সাগরঃ) সমুদ্র, অর্ণবঃ | চ980, %- যুগলম্.'যুগ্ম্? দম্পতী 



884 99111, 00882092010 এ) পু'র।&1থ91/81শ0 

চ81806, %. গ্রাসাদঃ, সৌধঃ, রাজ- 71০০১ %* তাঅথগুম্। 

ভবনম্। [১1০০০, %. থণ্ডঃ১ অংশং। 

চ91০, শ্লানঃ, বিবর্ণ । [1০:০১ 9. ব্যধ.( দিবাঃ প) বিধ্যতি 

921, %. লেখ: । ব্যৎস্যতি, বিবেধ। 

87002) %. ক্ষম্ (ভ.9 আ) ক্ষমতে | 2125, %. ভগবদ্তক্তিঃ, ধর্্মান্টরাঃঃ 

091610059 %. পিতরো, মাতাপিতরে [১18১ % শুকরশাবকঃ 

(মাতাপিতৃ )। [1£070, 7, পারাবতঃ,। কপোতঃ । 

[১811090 % শুকঃ। 11110 ৬9 7, উপাধানম্ | 

785527£61, %. পথিকঃ5 যাত্রিকঃ | 1১/05121 %* কুস্তঃ কলসঃ, ঘট | 

[১800১ 1, মাঃ পন্থা, (পথিন্-পুং)। 1, % কৃপা, দয়।, ককণ। । 9 দয, 

79060 6. সহিষ্ণঃ, তিতিক্ষুঃ | (ভা, অ1) দয়তে। 

চ০৪০০১ ?%, সন্ধি, শাস্তিঃ। ১1৪০০, %. স্কানম্, পদবী । 

5৪০০০, মযুরঃ» শিখী (শিখি -  চ1909% কল্পনা । 

পুং), বহী ( বহিন্-পুং ) চ1217১ %. সমতলঃ। 

0521157, মুক্তা? মৌক্তিকম্ | [19060 7. গ্রহ । 

[8858%00, %. কৃষকঃ । 018100) ?%. ওষধিঃ) উদ্ভিদম্, ক্ষুত্র- 

721১ %. লেখনী । বুক্ষঃ। 

7১০০১ %, পদ্দাতিকঃ । [91210681179 %. র্ত|, কদলী । 

0০০16) %. লোকই, জন* | 1559 %, কৌতুকম্, ক্রীড়া, নাটকম 

[76760110767 % সম্পাদকঃ, কর্। 7, ক্রীড, ( ভ1, প) ত্রীড়তি। 

(বর্ত-পুং )। চ15561, %- নট্টঃ | 

06100155107) %, আজ্ঞা । চ175-25:050, %. ক্রীড়াচত্থরম্। 

চ১67507, %, পুরুষ । [১1525০, & শ্রী (ক্র্য।ঃ উ) প্রীতি 

2১119501175, %. দর্শনশান্তরম্ | | প্রীণীতে, প্রেস্ততি-তে। : 

1০056, %. আলেখ্যম্, চিত্রম্। [016830:) %, হর্ষ? প্রীতি: । 
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[10915 ?8 ভলম্, লাঙ্গলম্, ০. কৃষ, 

(ভা, প) কর্ষতি। 

1001১ %, চি (স্থা, উ )। 

চ1105 %. বর্ন্ধুফলম্। 

[১০০1:৪০১ %, কোষঃ। 

০11৩2, %. পরাগঃ) পুষ্পরেণত | 

[১০1155) %. নীতি | 

[7903১ জলাশয়ঃ, পুফ রণী। 

[9০01, % কুদ্র-জলাশয়ত | | 

1১০০, &. দরিদ্রঃ, নির্ধনঃ | 

ঢ০990]:.7) ৫. জনগ্রিয়ঃ | 

[১০০1৮ পাত্রম্। 

[১০১০১]৪ %, কুম্তকারঃ, কুলালঃ। 

০ 51) &. প্রভাবঃ শক্তি: বলম্। 

17102501১2১ 9, 'অভি-অস্ ( দিবা প) 

'অভ্যন্তি। 

[১1815০১ %. স্তবঃ, স্ততিঃ | &, স্ত (অদ1, 

উ ) লট, স্তোতি, স্তবীতি, লং 

স্তোস্ততি, লিট্-তুষ্টাব। 

[775) %. প্রার্থনা) স্তিঃ | &. প্র-অর্থ 

( চুরা, আ) গ্রার্থয়তে। 

[58০1,0,%, পারিতোধিক:, উপহারঃ। 
চ168২%৩১ %. রক্ষ, (ভাপ) রক্ষতি। 

2 4218০6+ %” মুল্যম্ 

চ316, %. অহঙ্কা রঃ, গর্ববঃ | 

25 

[115012১ %. কারাগৃছম্। 

1১715010617) 7, কার হ | 

[১12০১ %, পারিতোধিকঃ । 

[90966555019 %. অধ্যাপকঃ। 

[01010156) %. স্বীকারঃ, অঙ্গীকার 

প্রতিজ্ঞ । 9 গ্রতি-জ্ঞা (ক্র্যা, আ) 

প্রতিজানীতে, প্রতি-শ্রু ০ প্রতি 

শৃণোতি। 

07019015007, %, অধিকারী, স্বামী 

[১:96০০19 9. অব.( ভা, প) অবৃত্তি 

রক্ষ-রক্ষতি। 

7১010191), 9. দঃ (চুরা, প) দণ্ডয়তি 

দণ্ডরিস্যতি, দওয়াম:স। শাস্ 

( অদ!, প) শান্তি, 'লাট্ হি-_- 
শাধি, ল্ট্--শাসিস্যতি, লিট্-- 

শশাস। 

চ 00151710001 78. দও্ডঃ» শাসনম্। 

ঢ01০, ৫. পবিভ্রঃ, নির্মলঃ, বিশুদ্ধঃ | 

৮0110, %, পূ (ক্র্যা, উ) পুনাতি 

পথিস্বৃতি, পুপাব। 
[01710) %. বিশুদ্ধিঃ | 

70519 %. অপ-স্থ+ পিন, (ভা, প ) 

[১০০ %, ধা (হব, উ )। 

৬. | 

63299185108 000) % গুণঃ, যোগ্যতা. 
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09905, %. পর্মাণম্, অংশং | 

(0081161, %. কলহঃ, বিবাঁদঃ। 

(00০618) %, মহিষী, রাজ্জী। 

0301৬51, %. তুণীরঃ, ইযুহিঃ। 

| 

79০০১ ?%, বংশঃ, কুলম্, গোত্রম্। 

ঢ৪6৮% উড়্্পঃ, পরব ভেল! । 

[২০11] আ৪৩) %. লৌহথঝ্স (লৌহবত্ম'ন্ 

কী)। 
[২2115 %. বৃষ্টিং | %. বুব.( ভাপ ) 

বর্ধাতি। 

[২9105 5685075 % প্রাবুট ( প্রাবৃষ- 

স্ত্রী), বর্ধাকাঁলঃ। 
2170) 1. মেষ । 

[০2,%. ইন্দুরঃ, মুষিকং। 

২৪০১ %. রশ্মিঃ) কিরণঃ, অংশুঃ। 

[58507, % হেতুঃ, যুক্তিঃ, করণম্। 

[২০০০17%, %. শ্বীকা রপত্রম্। 
7২6৫, ৫ লোহিতঃ, রক্তঃ | 

, [660৬0 7, অনুতাপঃ) ০. 'অন্গ-শুচ, 

, €(ভ?, প) অন্ুশোচতি। 
21০:09, %.[মুদ (ভা, প) মোদতে। 

89119015, ৫, বিশ্বীস্তঃ | 
এ, 7) উপশমঃ | 

7৫1121019+ %. ধর । 

৪4মনদাণা 00981509110 4৭0 1:088508110 8 

ঢ২৩11510705১ ৪. ধর্ম নষ্ট | 

[510811, %. মন্তবাম্) মতম্ 

2২০7061000৩], %. স্ব (ভা প) স্মবতি 

[২2190541820 ৫, বিখ্যাতঃ। 

[২50289525 7, থেদঃ, অনুভাপঃ | 

[২৩০০৫০০1১ %, পুনরুক্িঃ | 

[২০০], প্রতি-বচ. ( অদ1, প)। 

[৩00৩5০১ %, অনুরোধ | %&. 

অন্ত-রুধ্ (রুধাঃ উ)। 

চ.৫5146, %. অব-ন্থ' বস্ (ভা? প) 

অবতিষ্ঠতে, বসতি । 

[২৪5010 পরিণীমঃ, ফলম্। 

[.০5/27, %. পারিতোধিকম্। 

[২1০০ % তত্ুল্ঃ | 

চ২1০1১১ ৫. ধনবান্, ধনী (ধনিন্-পু")। 

চ২19100 ৪. যথাথঃ, সত্যঃ | 

ঢ২108, %, অন্ুবীয়কম্। 

212০১ €. পক্ক2। 

[২15০১ % উৎ-্থ। (ভা) প)। 

1৬৪) % সরিৎ, ন্দী। 

[০805 %. মা্গঃ, পন্থাঃ (পথিন্-পুং)। 

2০210, 9. অটু (ভা, প) অটতি, 

অটিস্বতি। 

7০১৮৩, % দহ্্যঃ। চৌরঃ।, 
7০০2০, %, গ্রকোষ্টঃ। স্থানম্। 
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[২০৩১ %. বজ্জুং | 5০৪01 %, কু, (তুলাঃ প) কিরতি ॥ 

[২০৪০ ১৪. প্রচণ্ডঃ। কর্কশ | 9৩13001, . বিছ্যাঁলয়ঃ, পাঠশাল। | 

ঢ২০এ০, ৫. চক্রাকাব?, বর্ত,০8। 5০7১ 7, সাগবঃ, সমুদ্রঃ, অবিঃ 
21৩১ %. নিংম্, বিধিং, আবেশ, ২2500, %, খতুঃ, সময়। 

%, শাসু (আদ] প) শাস্তি, 3330, %. পীঠ:, আসনম্। 

শাসিষ্যৃতি, শশান। 5581৩17) %. অন্বিদ্যতি। 

[01১ ৮. ধাবতি। 5০০০6) ৫. ৫, নিভৃতঃ| 

[.০০০:, % জনপ্রবাদ:, কিংবদন্তী । 5০০, 9. ঈক্ষ,(ভ1, আ) ঈক্ষতে 
[২৮6০, %. লৌপামুদ্রা।। দৃশ _পশ্যতি' 

5 95123 ০ ধু(ভা,উ)। 

90:5৭, €. পবিত্রঃ, পৃতঃ | 9311, 8. বিক্রী (ক্র্যা, 'আ)) বিক্রীণীতে। 

37011) যক্তঃ, যাগঃ | 950, %, গ্র-হি (স্ব, প) প্রহিপোতি। 

বজ, (ভ1, উ) যজতি-তে-বক্ষ্যত্তি 50:81), %. ভূত্যঃ১ সেবকঃ। দাসঃ। 

536৩১ 7 মুনিঃ, খষি:, সাধুঃ। ০:৩০) % সেব.(ভণ, আ) মেবতে, 

991%5, %. বেতনম্। সেবিস্ততে, সিষেবে। 

991০, %. শিক্রয়ঃ | 91840) 8. ছায়ণ, প্রতিরূপম্। 

5৪1০, %. লবণম্। 3130106, £, কম্প, ভা, 1) কম্পতেঃ 

১৭10001013১ %. প্রণ।ম$, নমস্কাব: | কম্পিন্ততে, চকম্পে। 

9810, ৮. প্র-নেম্ (ভ1. প) প্রণমতি । 8179700, % লজ্জা, ব্রীড়া। 

930001৩)1% আদর্শ; | 9381৩) %, অংশঃ) ভাগ: | 

98019, %, তুষ, ( দিব প) 81787, ৪, তীক্ষঃ | 

(07025) %. শনিবার 16505 মেষঃ, অজ: | 

58৬৩১ . রক্ষ, (ভ১ প)। 9011)৩, %. রাজ, (ভ্া, উ) প্র“কাশ 

ওঃ, ০. বদ ( উ/*প) ব্দতি। ভাষ, (ভ1, আ) র্তি-তে, প্রকীশতে 
*ভাষতে ীপ স্ীপ্যতে। 
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95110, %, তরণিঃ, নৌকা» জলযানম্ | 9, %. চর্ম ( চর্মন্করী )। 

51১0১ %. পাদুকা, উপানৎ (উপানহ 915+ %. আকাশঃ, গগনম্, নভঃ (নভস্- 

্ত্রী। ক্লী)) ব্যোম ( বোমন্ লী )। 

91801, %, বিপণিঃ, পণ্যপাল1। 91১61 %. স্বপ্ (অদ1, প) স্বপিতি, 

900) 1066 061, %, আঁপণিকঃ। স্বাগ্সতি, সুত্ঘাপ। 

91)01000101116) %, ভ্রটিঃ, দোষঃ১) 819, ৪. চতুরঃ, ধূর্ত; । 

স্যুনত।। ৪0)211১ &. সামান্য, অল্পঃ | 

91)001061) %, স্বন্ধ'১ অংসঃ। 900611, %. ভ্রা (ভণ,প) জিদ্রুতি 

81০10) ৫. পীড়িতঃ, রুগ্ঃ | ভ্রান্ততি, জঞ্রৌ। 

91817, %, দৃষ্টি২১ দর্শনম্ । 90)919, 7. শ্ম ( ভ৭১ 'আ,) ম্ময়তে 

9187)১ %. চিহ্নম্। ন্মেস্ততে। 

3118, %. ক্ষৌমম্, ছুকৃলম্ 318156, %. সর্পঃ, অধিঃ) ভূজঙঃ | 
9117» রৌপ্যম্, রজতম্। 970৬1, %. নীহারঃ, হিমম্। 
91751191 ৪. তুল, সমানঃ 5০9০1205১%. সমাডঃ। 

৯17001০, & সরলঃ, অকপটঃ | ১০) &. €কামল$, মহ্থণঃ | 

9105 %. পাপম্, ছুদ্ক 'ম্$ কলমষম্ 9910$21) %. দৈনিক । 

511)0675 2, উদদারঃ সরল । 591৮৫, ৫. দৃঢ়, কঠিনঃ | 

9198, %. গে (ভব, প) গ'য়তি 991), %. পুনঃ) তনয়, হৃতঃ, সুজুঃ | 

গাস্যতি) জগোৌ। 9০7১-১০-1৭) %, জামাতা (জানাতৃ- 

911)916, ৫. একঃ। পুং)। 

970], 9. মসজ. ( তুদা, প) মজ্জতি। 9০1০৭" %. থেদঃ, সন্তাপঃ | 

917) %. মহাশয়: আধা: । 5০15, ৫. দুঃখিও৪, দুঃখা (দুখিন- 

9151677 %. ভগিনী, স্বসা (স্বন্থ-সত্রী | . পুং)। 
9%%, 9. আস্. (আদা, আ) আনে, 9০০, %. আত্মা (.আত্মন্-পুং )) 

উপ-বিশ-উপবিশ'ত “89890, %, ধ্বনিও শব্দঃ | 
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শি) 7, অমঃ | 5০205 % বাত্যা। 

5০505 %. দক্ষিণা দিক্ (দিশতস্ত্রী ) 90০75, 1 কথ» আখ্যানস্। 

অবাচা। 

57১95১ ?. অগ্নিকণঃ, স্কুলিদঃ 

ও199110/, ?%, চঈক:১। 

91910014, ৭. সমৃদ্ধঃ, উজ্জ নঃ। 

১০৩: %. প্র) %. তম (জা, আ। 

রমতে, কংগ্যতে, বমে। 

91105) %. মধুমানঃ, বসন্তঃ। 
১0৬, % চক । 

9070 %, বষ্টিঃ, ৪ও: | 

৪ 91১% তার, তাবকী, উড়ঃ, 

নক্ষত্রম | 

9910 9. প্র-স্থ' (ভা, প)। 

910.105 78. অবস্থ', বাঙ্জাম্। 

91900০১ 7% সুরঃ | 

9০2], চুব ( চুপ, উ ) চোরখতি। 

90010) 1, যি, দণ্ড; | 

30111, ৫. স্থিবঃ, নারবঃ (ভা প) 

017৫, দনণ (ভ7, প) 

91:09000.018, %. দঠবঃ, উদরম্। 

9০৪১ %, গ্রস্তঃ, শিলা । 

96091) %. পাঠম্। 

5০39) &, বি-রম্ (ভা প) বিরমতি। 

১০০১ %, সারসত। 

9:0০ 2 শ্ুনঃ, বিলকাযঃ | 

50:০৪12)১% গ্রবহঃ | 

৪0০৩০, 7 মধূর্স:, বথ্য। | 

১০191), % শিং বলম্, স'মর্থযম্ ] 

3011:5, %. আ-হন্ (অনা, প)1 

9111569 %. চেষ্টা (ভা, আ) চেষ্টছ্ছে, 

চে্িয্যতে, ভিচেষ্টে। 

5001, ৪. দৃঢ়, সবল: । 

3, 0067)1১ %. ছ'ত্ঃ, শিল্ঠুঃ 

৪00০, 7 আভ্যাস১, অধ্যয়নম্। 

৭1011500/, এজ । 

900৪500,%, প্রতিনিধিঃ, প্রতিভূঃ। 

90০০০৩4১ % সিধ, (দিবা, প)। 

3০৩০৩১৯১ % সিদ্ধিঃ | 

90001, 0৭115, ৮১ ব্যথ, (ভা, 'আ) 

ব্যথতে, ব্যথিস্যতে- বিব্যথে। 

90৮915 78, শর্কবা। 

9০118016১0 যে'গ্যঃ। 

3802001 %, শ্রীম্মম্॥ ॥ 

শ৫0)10, % চূড়া, শিখঘুম্, শৃঙ্গম। 

901) %. সুধা: রবিঃ১ ভানু | 

5০৭৮১ % রবিবারঃ, সুয্যবাসরঃ| 

190১৩00, ?, 'শ্ষ্ঃ | 
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9076) &. নিশ্চিতঃ | [8৪2 17,.করং, রাজস্বম। 

59::0070, . বে, (ভথ। আ) [05861 % অধি+ণিচ.- অধাপি, 

বেষ্টনে, বেষ্টীস্ততে | অধ্যাপয়তি। 

3৮৪11০৬, % গ্রস্ ( ভা, অ) ন68015৩] 7%, শিক্ষকত | 

গ্রসতে» গ্রসিয়্ তে জগ্রসে। [০97, ৮. দূ (দিবা, ক্র্যা, প)। 

গ-তুদ!, প গিরতি। [০2 %. নেতরজলম্অশ্র (রীং)। 
১৬21), 9, রাজহংসঃ, মরালঃ | [৫11১ 9. কথ,'চুরা» প) কথয়তি, 

97691, 75. ঘন্ম:১ ম্বেদঃ | ৮. স্িদ কণয়িম্যতি, কথয়ামাস। 

( দিবা, উ) শ্বিগ্ভ ন। [612001০, দেখালয়ঃ, দেবমন্দিংম্ | 

5৩165 ০0০. শীত্রম্, সত্বরম | [50051 পর, কোমলঃ, সুকুমারঃ | 
১৬11১ 9. সম্-তৃ ( ভ1, প)। [511101৩) &. ভয়াবহ:, ভীষণঃ | 

9/0005 £%. খড়গং, কপাণঃ, 1550 %. পরি-ঈক্ষ, (ভা, আ)। 
অসিঃ। [15109 ৪. সুক্ষ ঃ, তরল: । 

955100901১5, %. সহামুভূতিঃ | [1)1778১ % পাখি, ভবাম্, বস্ত (কীং)।, 
55৪06099 %. রীতিঃ, পদ্ধতিঃ | 11010 &. চিন্ত, (চুরা» প) চিন্তয়তি ।' 

শু | 150, £ পিপাসা, তৃষ্ণ। | 

78101৩) %. লেখনসাধনাধ।রঃ | [7101155, ৪, তৃষ্ণার্ত | 

[৪11, %, পুচ্ছম্ লাঙ্গুলম। ]006000 %, চিন্ত!১ বিচারঃ | 

[816১ %, গ্রহ, (ক্র্যা, উ) গ্রহ্ানি | 7000026, %, ক, গলঃ। 

7516) %. আব্যায়িক। | [00:01)৩১ [সংহাননম্। 

181, %, আলাপঃ।'অ-লপভব-প)1 [1:0অ১ ০, অস্, দিবা, প অস্থতি। 

[51], ৫, উন্নত. উচ্চঃ | পু 0৫27১ ৮. ব্ঃও কুলীশঃ) অশনি: ), 

8106, ৪. পোয়:, পালিতঃ। শ1)05585) %, বৃহম্পতিবাসরঃ ] 

120৮, %. জলাশয়ঃ, পুফরিণী, [1০1560.%* নিদর্শনপত্রম্ন। .. 
তড়াগঃ।' গুঠ0, 5: গ্রন্থ ক্র্যাত প গ্রথণাতি ॥ 



961.09943% 391. 

পৃ18০7, %, ব্যাথঃ, শার্দ,লঃ, দ্বীপী 
" (দ্বীপিন্-পুং )। 

1102, %, কাল; সময়ঃ, বেলা । 

শু10]০, %. উপাধিঃ, নাম, নামন্- 

ক্ী। 

০০০১ %, স্বর: | 

01706) % জিহব1, কুন! | 

709০900,%. দম্ভ, দশনম। 

01১17 শ্ঙ্গম্, শিথরম্। 

নু ১০০১০ %, কৃম্মঃ১ কচ্ছপঃ। 

[০৬০] 9. স্পশ (তুদ্দাঃ প 

্পৃণতি। 
[০১ %. নগরী, পুরী, নগরম্। 

শু০১, %. ব্রীড়নব ম্। 

1:০০, %, বুক্ষঃ, মহীরুহঃ, ভ্রমঃ | 

6200169 %১ কম্প (ভ'ঃ অ1) 

কম্পতে, কম্পিত্ততে, লিট্- 

চকম্পে। 

০801৩) % আয়াসঃ, কষ্টম্। 

শুত০০১ ছে সতাঃ) যথাথঃ। 

01797, বলনমঞ্ুষ | 

শুখ৩০, ?. বিশ্বান &. প্রতি-ই 

(অদ1, প)। . 
০0, %, সত্যম। 

শা৩, %. চোট (ভা, আ. ) চেষ্টতে। 

নু55495,%. মঙ্গলবার, ভৌম বাসরঃ | 

[৪ 

07907511951, ছত্রম্, আতগত্রম্। 

[017016, %. (258651791) পিতৃব্যঃ | 

5৮ € 108060%1 ) মাতৃলঃ | 

00006509700, %, বুধ, ( দিব।) 

বুধ্যুতে, ভোৎস্ততে, বুবুধে । 
[0015০73৪1) ৪. বিশ্বজনীনঃ । 

01715৩156, %. সংসার্ং, বিশ্বমূ 

জগৎ (ক্লী)। 

[0101515165১ %. বিশ্ববিগ্ালয় 

রা 

৬৪০৪0, ৪, শূন্যঃ | 

৪11৩5, %. উপত্যক]1। 

৬০1০], ৫. শৌধ্যম্, বীধ্যম্। 

ড 20151), ৫.লী (দিবা, আ) লীয়তে। 
৬৩৪৪০] ৫. পাঙম্, পোতঃ। 

৬ 26৪01৩, %. উত্তিজ্জঃ) উত্ভিৎ। 

৬০196721916, ৪. পূজ্য, আধ্যঃ | 

ভ০1:৪1081)) %, অলিন্দঃ ৷ 

৬1০60911905 ৫. জিত্বরঃ) জয়শালা 

স্ব1৩ ৪. নী5:। 1 

৬1198, %. গ্রামঃ, পল্লী । 

৬1115861, %, গ্রামস্থঃ “ন্টিপ 

,৬11005.- 2%. ধর্মই | 
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ভ 029:0 %, বম্ (তা, প)। 

৬০1০৮1০, % গৃঞঃ। 

১১৫ 

দা], %, বিঃলপ, (ভা, প)। 
ড/০%০, %* স্থা। (ভ।, প) 
৬ ০/.০১ %. জাগূ ( অদা, প) জাগতি, 

জাগরিষ্যতিঃ লিট্_-জজাগ'র। 

৬/০11,, %' চর ( ভা, প)। 

৪1), %. ভিভিঃ, প্রাচীরমূ। 

ভু 01:01775) %. গ্রত্যাদেশঃ, বিজ্ঞাপনম্ 

%, প্রতি-আ।-দিশ. ( তুদ'ঃ প) 

৬৬217010175 %. যে'দ্ধা। ( যোদ্ধং-পুং )। 

০519১ % আল্ (চুলা, প) ক্ষালয়তি। 

ক্ষ'লঠিষ্যতি, ক্ষালয়ামাস 

ড/৪0, %. জলম্, তোয়ম্, উদকম্। 

৬৬৪০১ %. তরঙগঃ১ উম্মিঃ | 

দু৪9, % মা্গ:, পন্থা (বত্মন্ 

ক্লী)। 
৬/০৪], ৫, দুর্ববলঃ | 

ড/6211005 1, ধনম্। দ্রবিণন্, অর্থ; | 
ভ/6৪0০025 % শম্ত্রম্। 

৬৬০৪7, এ. পররস্ধ। (হবাশড )। 

৬/ ০৪৬০, %. বে (ভাপ) বয়তি 

বাস্ততি, বঝৌ। 
ভ/০01)650955 %, বুধবাস্রঃ। 

৬/€6], % সপ্তাহঃ | 

৬০০7, %. ক্রন্দ (ভাঃ প) 

ক্রন্দতি। 

৬৬ ৩1০০7৪, % অভ্যর্থয়তে | 

৬০1৩১ % মঙ্গলম্। 

৬৬০11, ৫. সুস্থ: | 

৬০11১ % কূপ: | 

৬/০০০, % প্রতাচশঃ, পশ্চিম] দিকৃ 

দ্/ ৩০, ৫. সিকঃ (আবর্দর)। 

৬৬1১০০1) % চক্রম্। 

৬৬1১১) % কশ]। 

৬1১16) 6 শুরু, শুন্রঃ (ম্বেত)। 

৬ 11010, ৫. সকল”) সমগ্রত। 

ড/1015 % বণ্ভিঃ। 

৬/1০16৭ ৫. দুষ্ট: | 

৬/106, & বিন্তীর্ণঃ (বিশাল)। 

৬৬7০, %. বিধবা, মুতভর্তিক। | 

ড/1ত, %. ভারা, জায়া, পত্রী, স্ত্রীঃ- 
গৃহিণী। 

৬110, ৪. বনু: | 

৬111, % ইচ্ছ', আকাক্ষা।। 

ছুয110, %. বাযুঃ, পথন: | 

109০, &. গবাক্ষ& বাতায়নম্ ॥ 

ড/1)০১ %, সুরাঃ মিরা, মম । 

ড/:758 ৮ গঙক্ষঃ১ গভত্রমূ 
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ড/15০, ৫, প্রাজ্ঞঃ, বিজ্ঞঃ | ড/0:071653, ৪, গুণহীনঃ (সারশৃস্ত)। 

ড/16, %. তাণ্ড়ুতবার্তাবহঃ | ড/1620)5 %, মালা, হারঃ | %, গ্রন্থ, 

715), %, ইফ, (তৃদা, প) ইচ্ছতি। (ক্যা, প) প্রথাতি, গ্রন্থিষ্ততি 
ড/100699 %. সাক্ষী ( সাক্ষিন-পুং) লিট্-ভগ্রন্থ। 

প্রমাণম্। ড/:50 &. প্রকোষ্ঠঃ, মণিবন্ধঃ | 
ড/০16, % বুকঃ। ৬৬/00০) %, লিখ, (তুদা প) লিখতি, 

ভ/ ০70৫১ %, নারী, স্ত্রীঃ-যোধিৎ, লেখিম্ততি, লিলেখ। 

ড/৩18)১ %, ভারঃ। ৬1051, %, লেখক, গ্রন্থকারঃ। 

৬/০070০1+ %, বিন্বয়ঃ১ আশ্র্য্যম। ৬1০08, ৫, অন্তায্যঃ) অনুচিত: | 

ড/০০৭, %. কাষ্ঠম্, দারু (কী), বনম্। 

ডা ০০০৮১ এ, বন্যমূ। - ৫ 

৬/০০19 %, মেষলোম (মেষলোমন্-রী) ১৪0, %. অঙ্গনমূ, চত্বরম্। 

৬/ 010, %, শবাঃ। ১6৪1) %, ব্বম্, বতসরঃ, 

ধা] ০:15 %. কাধ্যম্। সমাঃ, অবঃ 

৬৬ ০:1491% সংসার; (লোক) (জগৎ) 6110, ৪. পীতঃ | 

* তুবনম্। ছু০০1)৪) ৫. তরুণঃ | 

৬/ 0:0১ %. কীট (কুমি)। ০০৪০১ ?%, যৌবনম্ 

ড$0181)105 %, অচ্চঃ (ভ। প) অচ্চতি 

অচ্চিষ্ততিঃ, আনচ্চঃ | পূজ_ 
পৃজয়তি। %, অর্চ (না) পৃজ|। 218-288, কুটিলঃ) বক্র । 

102 7170 














